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دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  شسرپ 

باتک تاصخشم 

دمحم نایدورد ، هسانشرس : 

يرهاط داهرف  راتساریو  نایدورد ؛ دمحم  هدنسیون  گنج / یساسا  ياه  شسرپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2[ شیاریو  : ] تساریو تیعضو 

.1382 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

لودج.ص  244 يرهاظ :  تاصخشم 

(1 ج ] [ ؛ قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و   : ) تسورف

لایر 410000-53-6315-964 لایر ؛  410000-53-6315-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یگنهرف یسایس  تاعلاطم  هسـسوم  طسوت  گنج  یـساسا  ياه  شـسرپ  یـسررب  دقن و  ناونع  اب  باتک  نیا  لوا  شیاریو  تشاددای : 
تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1380  رد  بان  هشیدنا 

همانباتک تشاددای : 

گنج یساسا  ياه  شسرپ  یسررب  دقن و  رگید :  ناونع 

1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

للع  -- 1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

DSR1600/د4ن 7 1.ج 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0843 ییوید :  يدنب  هدر 

م 17560-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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موس پاچ  راتفگشیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ناریا گنج  هرابرد  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  نیرت  مهم  هلمج  زا  رهـشمرخ ، يدازآ  سدقملا و  تیب  تایلمع  زا  دعب  گنج  همادا  للع 
.تسا هدش  حرطم  ریخا ، ياه  لاس  رد  صوصخ  هب  قارع ، و 

هرابرد اه  شـسرپ  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  لیلحت  هیزجت و  راد  هدهع  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  يدـلج  جـنپ  هعومجم 
نیوانع تسا و  هدش  رـشتنم  لماک  روط  هب  هعومجم  نیا  .تساه  شـسرپ  نیا  هب  حورـشم  للدم و  دنتـسم ، ياه  خساپ  هئارا  گنج و 

ياه هنیزگ  گنج ، نایاپ  دنور  گنج ، موادت  للع  گنج ، يریذپان  بانتجا  گنج ، یساسا  ياه  شـسرپ  تسا : نینچ  بیترت  هب  نآ 
.گنج يدربهار 

نیا .تسا  هدش  یـسررب  حورـشم  روط  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  گنج  همادا  للع  رد  هک  تسا  هعومجم  نیا  موس  دلج  رـضاح  باتک 
هئارا قارع  ناریا و  گنج  قیاقح  نادنمقالع  ناققحم و  هب  لاس 1383  رد  نارهت  باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  راب  نیتسخن  باتک 

تسرهف پاچ  نیا  رد  دش و  پاچ  دیدجت  لاس 1384  رد  اذل  .تفای  ترورض  نآ  ددجم  پاچ  دش و  هجاوم  لابقتـسا  اب  هک  دیدرگ 
دوش یم  رـشتنم  پاچ  موس  راب  يارب  باتک  مود ، پاچ  ياه  هخـسن  مامتا  اب  .دش  هدوزفا  باتک  نایاپ  هب  مالعا )  ) یعوضوم يامنهار 

.دریگ رارق  نادنم  هقالع  سرتسد  رد  ات 

دانـسا هئارا  اب  دنـشخب و  یم  یمرگ  راوشد  هار  نیا  ندومیپ  رد  اهنآ  هب  دوخ ، ناتـسود  هب  تبحم  زاربا  اب  هک  یناسک  همه  زا  اجنیا  رد 
.دوش یم  ینادردق  دنهد ، یم  زکرم  نیا  راثآ  هب  يرتشیب  يانغ  اه ، یتساک  يروآدای  یصاصتخا و 
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راتفگشیپ

گنج زا  سپ  لسن  هطبار  تبـسن و  نییعت  یگنوگچ  نآ و  مامتا  زا  سپ  گنج  ياهدمایپ  اب  دروخرب  ياه  یگدـیچیپ  اه و  يراوشد 
تسا نشور  يا  هزادنا  ات  یلو  .دنک  یم  بلط  ار  یقیمع  هدرتسگ و  تاعلاطم  یسررب و  گنج ، زا  لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب 

کی تایبرجت  هنانکش  هدولاش  دقن  لاح  نیع  رد  .تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتسد  تایبرجت و  زا  ناوت  یمن  یسررب  دقن و  نودب  هک 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک  دهاوخ  شودخم  تلم ، کی  يارب  نآ  ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج 

ظفح و هب  مامتها  اب  نآ و  یلامتحا  ياهدـنیآرف  دـیدج و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  هعومجم ي 
دروم هعماج  ياهزاین  تالوحت و  ربارب  رد  لاعف  لماعت  کی  رد  ار  گنج  لئاسم  یـسررب  دیدج ، درکیور  اب  سدقم  عافد  خیرات  رـشن 

يریگ و میمـصت  دـقن ، هزوـح  رد  گـنج ، نورد  رد  هـتفهن  تینـالقع  نییبـت  دـیدج ، شـالت  نـیا  زا  فدـه  .تـسا  هداد  رارق  هجوـت 
قارع هلاس  تشه  گنج  هرابرد  یـساسا  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  راد  هدـهع  هک  هعومجم  نیا  .دـشاب  یم  یماظن  یـسایس -  ياهراتفر 

: تسا هدش  میظنت  یحارط و  دلج  راهچ  رد  تسا ، ناریا  هیلع 

10 ص :

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد ي يداقتنا  نامتفگ  تیهام  داعبا و  گنج ، راثآ  تیهام و  یـسررب  هب  باـتک  نیا  گـنج :) یـساسا  ياـه  شـسرپ   ) لوا دـلج 
گنج هرابرد ي  یـساسا  شـسرپ  هس  جارختـسا  گـنج و  زا  سپ  گـنج و  هرود ي  ود  رد  گـنج  هراـبرد ي  اـه  شـسرپ  گـنج ،

پاچ دـیدجت  لاـس 1382  رد  دـیدرگ و  رـشتنم  پاـچ و  لاس 1380  نایاپ  رد  گـنج  یـساسا  ياـه  شـسرپ  باـتک  .تسا  هتخادرپ 
ناریا و گنج  گنج و  عوقو  للع  هرابرد  فلتخم  ياه  هیرظن  یـسررب  هب  باتک  نیا  رد  گنج :) يریذـپان  باـنتجا   ) مود دـلج.دش 
رب یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لبق و  روشک  ود  طباور  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  لـلع  اـه و  هشیر  قارع ،
ایآ هک  تسا  یساسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  عومجم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدش  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  طباور 

؟ ریذپ بانتجا  ای  دوب  ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو 

، رهشمرخ حتف  زا  سپ  گنج  کیژتارتسا  تیعضو  تیهام و  رد  رییغت  نآ  رد  هک  تسا  رـضاح  باتک  گنج ) موادت  للع   ) موس دلج 
.تسا هدش  یسررب  کیژتارتسا  ياهدادخر  و  نآ ، ياهدمایپ  گنج و  همادا  يارب  يریگ  میمصت 

ياروش همانعطق 598  شریذپ  تلع  گنج و  نایاپ  یگنوگچ  یسررب  یپ  رد  هدیسر  نایاپ  هب  نآ  هیلوا  نیودت  هک  باتک  مراهچ  دلج 
.تسا ینامز  تیعقوم  نآ  رد  ناریا ، هلیسو  هب  للم  نامزاس  تینما 

عوضوم نیا  تیمها  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق  ینیبزاب  دروم  دـیدج  درکیور  کی  ساسا  رب  گنج  لئاسم  هعومجم  نیا  رد  هکنیا  هب  رظن 
.دوش ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یـسایس  ياه  هورگ  اه و  نایرج  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیـصخش  اب  هک  دیدرگ  ببس 
هلاقم شراگن  اب  هنیمز  نیا  رد  شـسرپ  حرط  گنج و  لئاسم  یـسررب  دـقن و  دروم  رد  دوجوم  عبانم  بلاطم و  هیلک ي  نیا ، رب  هوالع 
نایرج اه و  هورگ  ویشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رشتنم  لاس 1379 و 1379  رد  هچنآ  هژیو  هب  تایرشن  اه و  باتک  زا  ینارنخس ، ای 

درکیور رد  گنج  هرابرد ي  هدش  رشتنم  راثآ  ریاس  اب  باتک  نیا  زیامت  هجو  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  .دش  يروآ  عمج  یـسایس  ياه 
نیا یگژیو  دیاب  گنج ، لئاسم  هب  دیدج 
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.درک وجو  تسج  یصاصتخا  ياه  هبحاصم  هدش و  يروآ  عمج  عبانم  رد  ار  هعومجم 

هدنسیون ییامنهار  تیامح و  يارب  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  مرتحم  ریزو  یناخمش ، یلع  نابایرد  ریما  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد 
هبحاصم ي لیلد  هب  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رکشلرس  رادرس  زا  و  راک ، فلتخم  لحارم  رد 

داتـس تقو  مرتحم  سیئر  ییالع ، نیـسح  پیترـس  رادرـس  زا  و  يرورـض ، تاحالـصا  جرد  باـتک و  نتم  هعلاـطم ي  یـصاصتخا و 
رد يارب  تاعالطا  ترازو  دنمـشزرا  يراکمه  زا  دـنداد و  رارق  دوخ  تیامح  دروم  ار  اـه  شـالت  نیا  هک  نارادـساپ  هاپـس  كرتشم 

نیا يزکرم  رداک  نیشیپ  ياضعا  یخرب  اب  وگو  تفگ  هنیمز  ندرک  مهارف  هدوت و  بزح  لک  ریبد  ییوجزاب  هدنورپ  نتـشاذگ  رایتخا 
قیقحت و يژولدتم  گنج و  ياه  شـسرپ  هب  دیدج  شرگن  رد  ار  هدنـسیون  هک  این  يداهرف  دـیمح  ياقآ  ياه  تدـعاسم  زا  بزح و 

نـسح تیامح و  نودـب  رـضاح  باتک  هیهت  هک  دیـشر  نسحم  ياقآ  دـندرک و  ییامنهار  رظن  بحاص  دارفا  اب  یـصاصتخا  هبحاـصم 
هدامآ رد  تاعلاطم  زکرم  یهد  هرهب  تیریدم  ناراکمه  يدیجم  نیـسح  یترـصن و  دمحا  ناردارب  دوبن و  ریذـپ  ناکما  ناشیا  دامتعا 

.دوش ینادردق  رکشت و  دنتخاس ، مهارف  ار  باتک  نیا  راشتنا  ناکما  دوخ  ششوک  اب  هک  یناسک  هیلک  نینچمه  باتک و  يزاس 
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همدقم

همتاخ شور  ای  گنج و  نیا  زاغآ  تلع  زا  شـسرپ  اب  هسیاقم  رد  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  قارع  ناریا و  گنج  همادا  تلع  زا  شـسرپ 
اه گنج  زاغآ  للع  یـسررب  للملا  نیب  طباور  ثحابم  رد  هکنآ  لاح  دوش  یم  حرطم  رت  یـساسا  رت و  يدج  یـشسرپ  ناونع  هب  نآ ،

همادا للع  هب  رتشیب  هجوت  مامتها و  حیضوت  نیا  اب  .درادن  تیعوضوم  نآ  نایاپ  همادا و  دوشن ، زاغآ  یگنج  ات  اریز  تسا  تیمها  زئاح 
.تسا زیگنارب  لمأت  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

اب ار  يدـیدج  ناـمتفگ  تسا و  هدـش  قیمع  راد و  هشیر  نآ ، زا  شـسرپ  گـنج و  همادا  دروم  رد  ماـهبا  نوـنکا  مه  تروـص  ره  رد 
يدرکیور هکلب  تسین  موهفم  کی  هرابرد ي  یمالک  هلداجم  تسا ، حرطم  شسرپ  حرط  اب  هچنآ  .تسا  هداد  لکـش  یـسایس  تیهام 

هثداح و کی  اب  ام  رگید  تراـبع  هب  .تسا  زاـس  تشونرـس  یخیراـت و  هثداـح ي  کـی  هراـبرد ي  تسا  يریگ  میمـصت  هب  يداـقتنا 
.تسا هتفرگ  رارق  دقن  شسرپ و  دروم  هک  میتسه  ور  هبور  کیژتارتسا  یخیرات و  يریگ  میمصت 

كاخ رد  نآ  همادا  گنج و  هرابرد ي  يریگ  میمصت  رهـشمرخ و  حتف  نامز  زا  لاس  زا 20  شیب  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
نیا هب  ناوت  یمن  نآ  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  هدـش  گنج  عوضوم  زا  یـشخب  يریگ  میمـصت  نیا  یـسررب  دـقن و  نونکا  مه  قارع ،

.تخادرپ یخیرات  هثداح 

دوش یم  دـقن  نامز  نآ  رد  روشک  یماظن  یـسایس -  تیریدـم  گنج و  همادا  يارب  يریگ  میمـصت  همه  زا  شیب  يداقتنا  درکیور  رد 
هیرظن رد  .دننک  یم  هئارا  ار  یماظن  یسایس و  هیرظن  ود  خساپ ، يارب  ییاضر  یمشاه و  نایاقآ  لباقم ، رد  هک 
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، دوب یبسن  اه  يزوریپ  نوچ  یلو  دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  مهم و  يزوریپ  کی  بسک  روشک  يژتارتسا  هک  دوش  یم  دیکأت  یـسایس 
یـسایس رتشیب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  يارب  روشک  يژتارتسا  هک  دوش  یم  هتفگ  یماظن  هیرظن  رد  .دشن  نیمأت  یـسایس  فادـها 

رب هوالع  تروص  نیا  رد  هک  دش  یم  ذاختا  یماظن  يژتارتسا  روشک  تاناکما  جیسب  اب  دیاب  مادص  طوقـس  يارب  نکیل  یماظن ، هن  دوب 
یمـالک و تـالداجم  زا  غراـف  يریگ ،» میمـصت   » عوـضوم ندـش  نـشور  يارب.دیــسر  یم  ناـیاپ  هـب  رتدوز  گـنج  فادـها ، نیمأـت 

یهاگآ .دوش  ددجم  یسررب  ینیبزاب و  دش ، ذاختا  نآ  رد  يریگ  میمـصت  هک  یخیرات  تیعـضو  تسا  بسانم  یـسایس ، ياهدروخرب 
مهارف ار  يریگ  میمـصت  نیا  نیریز  ياه  هیال  داعبا و  ندـش  نشور  ناکما  دـش  دـهاوخ  لصاح  شور  نیا  باختنا  اب  هک  يا  یـشخب 

ود هک  تفرگ  تروص  کیژتارتسا » تیعضو   » کی هب  شنکاو  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  نیا ، رب  هوالع  .درک  دهاوخ 
زا ریغ  رگید ، ياه  هنیزگ  باختنا  ناـکما.تسا  هدـش  لیدـبت  یخیراـت  هعقاو  کـی  هب  ود  ره  يریگ » میمـصت   » و تیعـضو »  » عوضوم

لکـش يارب  یلمع  تاناکما  يرکف و  تعاضب  یبایزرا  و  دـش ، ذاختا  نآ  رد  يریگ  میمـصت  هک  یتیعـضو  یـسررب  اـب  گـنج ، همادا 
.دش دهاوخ  نشور  يا  هزادنا  ات  عیاقو ، اهدادخر و  دنور  هب  نداد 

هدـش نایب  قیقحت  بوچراچ  شور و  لوا  لصف  رد  .دـش  دـهاوخ  هتخادرپ  روکذـم  تاعوضوم  هب  لصف  راهچ  یط  رـضاح  باتک  رد 
راکتبا تالوحت ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هدش و  یسررب  گنج » کیژتارتسا  تالوحت  تیهام و  رد  رییغت   » مود لصف  رد  .تسا 

نینچ ياهدمایپ  .درک  رییغت  ناریا  هب  یلیمحت  گنج  يدوجو  هفـسلف ي  تلع و  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  ناریا  رایتخا  رد  یماظن  لمع 
.تسا هدـش  یـسررب  يریگ ،» میمـصت   » ناونع تحت  موس  لـصف  رد  ناریا  يریگ  میمـصت  نارگیزاـب و  میمـصت  تسایـس و  یلوحت و 
تسایس ذاختا  زا  لصاح  ياه  شنکاو  شنک و  .دراد  صاصتخا  نارگیزاب  راتفر  عضاوم و  كاردا و  هب  عقاو  رد  اه  تسایس  یـسررب 

هجوت کیژتارتسا  ياهدادخر  هب  مراهچ  لصف  رد  .تشاد  یمهم  رایسب  شقن  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  دنور  يریگ  لکـش  رد  اه 
تالوحت دـنور  رد  ییاـتمه  یب  ریثأـت  شقن و  نارگیزاـب  شنکاو  ناونع  هب  اهدادـخر  زا  یخرب  عوقو  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هدـش 

.تشاد گنج 

لیلحت ساسا  رب  نایماظن  نارادمتسایس و  هک  يریثأت  يریگ و  میمصت  تیعقوم  یخیرات و  عاضوا  میـسرت  یـسررب و  نیا  اب  تسا  دیما 
.دوش راکشآ  زاس  تشونرس  یخیرات و  گرزب  هعقاو ي  نیا  داعبا  زا  یشخب  دنتشاد ، توافتم  تایرظن  و 
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قیقحت بوچراچ  شور و 

تفگش رایسب  ینامداش  نشج و  مسارم  يرازگرب  اه و  نابایخ  رد  هچراپکی  روضح  اب  رهـشمرخ  حتف  رد  ناریا  مدرم  یخیرات  شنکاو 
هک یشسرپ  .دـش (1)  هسیاقم  ناریا  زا  هاش  رارف  یخیرات  زور  اب  مسارم  نیا  يداش  یتح  و  تخیگنارب ؛ ار  نارظان  باجعا  دوب و  زیگنا 

تایلمع کی  رد  يزوریپ  ارچ  رگید ، ترابع  هب  تشاد ؟ مدرم  نایم  رد  یباتزاب  نینچ  رهشمرخ  حتف  ارچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرط 
تعسو رظن  زا  هک  دوب  هدش  ماجنا  يرگید  ياه  تایلمع  نیا ، زا  شیپ  هکنآ  لاح  تخیگنارب ؟ ار  مدرم  هنوگنیا  يرهـش  يزاسدازآ  و 
یشنکاو نینچ  زگره  یلو  تشادن  رهشمرخ  حتف  تایلمع  اب  ینادنچ  توافت  مئانغ ، یتح  نمشد و  يارـسا  دادعت  هدش و  دازآ  قطانم 

.داد شیازفا  ار  رهشمرخ  يدازآ  يارب  باهتلا  راظتنا و  یتح  درکن  داجیا  ار 

نآ ياهدمایپ  نینچمه  رهشمرخ و  حتف  زاس  تشونرس  شقن  یخیرات و  هاگیاج  هک  دراد  تیمها  رظن  نیا  زا  اه  شـسرپ  نیا  هب  خساپ 
شنکاو هکنآ  تسخن  درک ؛ هراشا  ناوت  یم  عوضوم  دنچ  هب  حیضوت  نیا  اب  .تخاس  دهاوخ  راکشآ  نارود  نآ  تیعقوم  اضف و  رب  ار 

هب رطاخ  قلعت  .تشاد  ناش  یعامتجا  یـسایس -  تشونرـس  رب  گنج  هک  دوب  ییاهدمایپ  زا  اهنآ  هغدـغد ي  ینارگن و  تلع  هب  مدرم 
اه یماکان  يزوریپ و  گنج و  تالوحت  هب  ار  ناریا  هعماج ي  نآ ، دنیآرف  گنج و  ياهدادخر 
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دورـس و شخپ  هب  دـجاسم  ياهوگدـنلب  .دربورف  ریظن  یب  يداـش  رورـس و  رد  ار  ناریا  رـسارس  رهـشمرخ ، يدازآ  ربخ  مـالعا  . 1 - 1
ناصقر ناشیاه  نکاپ  فرب  نشور و  اه  لیبموتا  همه ي  ياه  غارچ  دـندرک ؛ شخپ  ینیریـش  مدرم  نیب  اه  يدانق  دـنتخادرپ ؛ شراـم 

نئاخ هاش  رارف  ماگنه  هب  مدرم  يداش  اب  ار  اه  هنحـص  نیا  نارظان  .دـنتخادرپ  يداش  هب  دـنتخیر و  اه  ناـبایخ  هب  هچراـپکی  مدرم  .دوب 
.دندرک هسیاقم 
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جیاتن اذـل  دوب ؛ هدروخ  دـنویپ  گنج  تشونرـس  اب  مدرم  ياه  هتـساوخ  اه و  نامرآ  فادـها و  رگید ، تراـبع  هب  .دوب  هدرک  ساـسح 
اریز .دوب  رثأتم  نآ  زا  زین  ناریا  هعماج ي  تشونرـس  تشاذگ  یم  ریثأت  ناریا  یـسایس  تشونرـس  رب  هک  نازیم  نامه  هب  گنج  یماظن 

راتفرگ گنج  زاس  تشونرـس  ياهدادـخر  جـیاتن  هربنچ ي  رد  نآ  هک  دـندوب  هدز  مقر  ار  يدـیدج  تشونرـس  دوخ  بالقنا  اب  مدرم 
.دنشاب توافت  یب  زاس » تیدوجوم   » و شخب » تیوه   » ياه هفلؤم  نیا  هب  تبسن  دنتسناوت  یمن  مدرم  دوب و  هدش 

رهـش کی  اهنت  نارگلیلحت ، نارظان و  يارب  یتح  نمـشد  يارب  ناریا و  هعماج ي  يارب  رهـشمرخ  گـنج ، تـالوحت  رد  نیا  رب  هوـالع 
 - یماـظن تابـساحم  ماـمت  درک و  میـسرت  يدـیدج  هروطـسا ي  مدرم  شقن  زا  رهـشمرخ  رد  تمواـقم  .دوب  گـنج » همه   » هکلب دوبن 
اب ار  رهشمرخ  رد  تمواقم  یجراخ  نارگلیلحت  نارظان و  زا  يرایسب  لیلد ، نیمه  هب  .دز  مهرب  ار  نمشد  یتاغیلبت  یناور و  یـسایس - 

.دندرک هسیاقم  رلتیه  ربارب  رد  دارگ  نینل  رهش  تمواقم 

44 دیآ ، یم  تسد  هب  تعاس  ضرع 24  رد  هک  دندرک  یم  روصت  ار  هچنآ  دش و  زاغآ  رهشمرخ  رد  تمواقم  اب  نمشد  ياه  یماکان 
يزاسدازآ ماکان و  ار  نمشد  رهشمرخ  تمواقم  اریز  دوب ؛ هدنهدرازآ  رایسب  نمـشد  یحور  یکیزیف و  ياوق  دیشک (1) و  لوط  زور 

لبمـس ار  رهـش  نیا  دـش و  لصاح  رهـشمرخ  رد  تمواقم  زا  هک  یـسفن  هب  دامتعا  .درک  هارمه  تسکـش  تمیزه و  اـب  ار  نمـشد  نآ 
نیع رد  تشاذـگ ؛ شیامن  هب  يدـیدج  ریـسفت  نمـشد  ياه  فعـض  ناریا و  ناگدـنمزر  هیحور ي  گنج ، تیهام  زا  درک  تمواقم 

تسکش و زا  دش  یلبمس  رهشمرخ  دش و  فرطرب  نآ  حتف  اب  هک  ناریا  تلم  مسج  حور و  رب  دوب  یتحارج  رهشمرخ  لاغشا  لاح ،

16 ص :

زا ناریا  كاخ  لخاد  هب  يورـشیپ  یلو  .دش  زاغآ  رویرهش 1359  زا 20  رهـشمرخ  هب  یهتنم  يزرم  هقطنم  رد  قارع  تازواجت  . 2 - 1
اب دریگ  رارق  انبم  رویرهـش  رگا 31  تـسا و  هزور  تمواقم 44  میهد  رارق  اـنبم  ار  رویرهـش  رگا 20  نیاربانب  دش  عورـش  رویرهـش   31

.دیماجنا لوط  هب  زور  رهشمرخ 34  تمواقم  نابآ ، خیرات 4  رد  رهشمرخ  طوقس  نامز  باستحا 
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.ناریا تلم  يزوریپ  نمشد و  تراقح 

یخیرات و ییا  هثداح  رهـشمرخ  حـتف  ساسا ، نیمه  رب  دوب و  هقطنم  حطـس  رد  کـیژتارتسا » یلوحت   » زاغآرـس رهـشمرخ  رد  يزوریپ 
ار یسایس  یتابث  یب  تشاذگ و  ریثأت  روشک  لخاد  یـسایس  تالوحت  رب  وسکی ، زا  یخیرات  گرزب  هثداح ي  نیا  .دش  زاس  تشونرس 

تالوحت زین  یماظن  هصرع ي  رد  رگید ، يوس  زا  دش و  راکـشآ  یماظن  هصرع ي  رد  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  هک  درک  لیدـبت  تابث  هب 
رد نآ  ياهدمایپ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  نمـشد  تسکـش  يزوریپ و  بسک  ياه  هنیمز  دیدج ، يژتارتسا  نیرتکد و  ساسا  رب  دـیدج 

تردـق رهـشمرخ  حـتف  اـب  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  حیـضوت ، نیا  اـب  .دوـب  هدـننک  نییعت  رایـسب  هقطنم  رد  روـشک و  یـسایس  هنحص ي 
هدرتسگ ي تارییغت  یترابع ، هب  دهد و  رییغت  ار  یـسایس  شیارآ  هنزاوم و  هقطنم  رد  تسناوت  یم  هک  دـش  نایامن  ناریا  رد  يدـیدج 

.دروآ دوجو  هب  یکیتیلپوئژ 

ار نیشیپ  تاروصت  اهنت  هن  اریز  دوب ؛ هدننک  نارگن  رایـسب  هقطنم  ياهروشک  ریاس  و  لیئارـسا ، اکیرما ، يارب  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ 
ینید و ياه  هصخشم  اب  يا  هقطنم  یتردق  هب  ناریا  لیدبت  زا  ییامنرود  هکلب  داد ، رییغت  دوب  ناریا  یشاپورف  فیعـضت و  رب  ینتبم  هک 

.دیشک ریوصت  هب  ار  یبالقنا 

نیشیپ دنور  اریز   (1) دوب ؛ گنج » زاغآ  نایاپ   » موهفم هب  هقطنم  رد  یلامتحا  تاریثأت  یلخاد و  تالوحت  همادا ي  رد  رهـشمرخ  حـتف 
شخب نایاپ  رهـشمرخ  حـتف  رگید  ترابع  هب  تسا (2)  هدرک  رییغت  گـنج  يژتارتـسا  فادـها و  هک  دوـب  اـنعم  نیا  هـب  داد و  رییغت  ار 
یحارط ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  اتیاهن  بالقنا و  راهم  فیعـضت و  روشک و  هیزجت  فده  اب  قارع  هک  دوب  يا  هلحرم 

هب نیا  دوب و  گنج » هب  ندیشخب  همتاخ  هوحن ي   » نآ هلئـسم  عوضوم و  هک  دش  زاغآ  يدیدج  هلحرم ي  هجیتن  رد  .دوب  هدرک  ارجا  و 
.دوب گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  شالت  زاغآ  يانعم 

هنیزگ ي باختنا  يارب  ناریا  دـش و  زاغآ  ناریا  يرترب  اب  هلباقم  يارب  نارگیزاب  ریاس  قارع و  تامادـقا  شالت و  اـب  دـیدج  هلحرم ي 
یخیرات یمیمصت  اریز  تسا ؛ هدیچیپ  رایسب  راوشد و  یتیعـضو  نینچ  رد  يریگ  میمـصت  تسا  یهیدب  .تفرگ  رارق  انگنت  رد  بولطم 

لیلد هب  تامیمصت  هنوگنیا  .دش  یم  بوسحم  زاس  تشونرس  و 

17 ص :

ص 2. تشهبیدرا 1381 ، هرامش 131 ، ییاوه ، عیانص  همانهام  اب  وگتفگ  ییاضر ، نسحم  . 3 - 1
.1373 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  کن : . 4 - 2
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.دنوش یم  یسررب  دقن و  هراومه  نآ  ياهدمایپ 

زا نامتفگ  نیا  بوچراچ  رد  تسا و  هتفرگ  لکش  گنج  هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  رهـشمرخ  حتف  نامز  زا  ههد  ود  تشذگ  اب  نونکا 
حتف زا  سپ  دـیاب  گـنج  هک  تسا  نیا  نآ  یلـصا  ضرف  .دوـش و  یم  شـسرپ  رهـشمرخ » حـتف  زا  سپ  گـنج  هـمادا ي  لـلع   » لـلع

هتشذگ ینیبزاب  رد  نونکا  مه  هچنآ.دوب  ریذپ  ناکما  بسانم  طیارش  اب  حلـص  يرارقرب  تیعقوم  نآ  رد  اریز  دش ؛ یم  مامت  رهـشمرخ 
عقاو رد  یخیراـت  فلتخم  عطاـقم  رد  يریگ  میمـصت  هنوگ  ره  هعلاـطم  .تسا  يریگ » میمـصت  کـی  دـقن   » عـقاو رد  دوـش  یم  ماـجنا 

ییاـهداد نورب  اـهداد و  نورد  ساـسا  رب  هک  تسا (1)  صخـشم  دروم  کی  رد  تلم  کی  یناـمرآ ) و   ) یلم عفاـنم  ریـسفت  یـسررب 
هدننک و نییعت  يا  هدیدپ  يریگ  میمصت  .دهد  یم  لیکشت  ار  عاضوا  یلـصا  ياه  هفلؤم  رـصانع و  عومجم  رد  هک  دریگ  یم  تروص 

.تفرگ هدیدان  ار  نآ  ياهدمایپ  يریگ و  میمصت  لصا  ناوت  یمن  دراد ، تیمها  هکنیا  نمض  لیلد  نیمه  هب  تسا  راذگریثأت 

ینیب شیپ  .دوش  یم  ماجنا  میمصت  نآ  ياهدمایپ  داعبا و  یسررب  اب  هک  هنیزگ  دنچ  نایم  زا  هنیزگ  کی  باختنا  ینعی  يریگ  میمـصت 
رایـسب تسا  نکمم  لاعفنا  یمیمـصت و  یب  راثآ  اریز  درک ؛ بانتجا  نآ  زا  ناوت  یمن  لیلد  نیا  هب  لاـح  نیع  رد  تسا ؛ راوشد  جـیاتن 

ياهدـمایپ داـعبا و  هکنیا  رطاـخ  هب  زاـس ، تشونرـس  یخیراـت و  تامیمـصت  هک  تسا  نیا  مهم  عوـضوم  .دـشاب  برخم  راـب و  ناـیز 
ناریا و گنج  هب  عوضوم  نیا  .دنتـسه  یـسررب  دـقن و  ضرعم  رد  هراومه  دـنوش ، یم  ذاختا  صاخ  یتیعـضو  رد  دـنراد و  یتواـفتم 

هدهاشم زین  رگید  دراوم  يرایـسب  رد  هکلب  دوش  یمن  دودحم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  هرابرد ي  شـسرپ  قارع و 
 . .دوش (2) یم 

18 ص :

رـشن یگرزب ، دـیحو  بیط و  اضریلع  همجرت  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 5 - 1
ص 206. مود ، پاچ  ، 1376 نارهت ، سدق ،

لاس تشه  تدم  هب  نآ  ندـش  ینالوط  هرابرد ي  نانچمه  مانتیو ، گنج  زا  ههد  هدراهچ  زا  شیب  تشذـگ  اب  لاثم ، ناونع  هب  . 6 - 2
زا اـمئاد  هک  یتاداـقتنا  زا  رگید  یکی  :» دـسیون یم  عوـضوم  نـیا  یـسررب  رد  یـساملپید  باـتک  رد  رجنیـسیک  .دراد  دوـجو  شـسرپ 

ینالوط لاس  تشه  تدـم  هب  ار  گنج  لیلد  یب  نوسکین  هک  دوب  هیـضرف  نیا  دـش  یم  حرطم  نوسکین  تلود  ماـنتیو  ياـه  تساـیس 
نآ هیـضرف ي  دقن  شـسرپ و  نیا  هب  رجنیـسیک  .دبای » تسد  طیارـش  نیمه  هب  زین  رتدوز  لاس  راهچ  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  دومن ،

تیعقاو یمامت  نتفرگ  هدیدان  هیـضرف  نیا  لکـشم  :» دسیون یم  یخیرات  قباوس  اه و  تیعقاو  نتفرگ  هدیدان  لیلد  هب  دهد و  یم  خساپ 
مئاد روط  هب  البق  هک  شطورش  شریذپ  زا  سپ  هلصافالب  اکیرما  هک  دهد  یم  ناشن  حوضوب  یخیرات  قباوس  .تسا  هدش  هتخانش  ياه 

همطاف همجرت  یـساملپید ، رجنیـسیک ، يرنه  « ) .داد نایاپ  گنج  هب  دـندش ، یم  در  لبق  لاـس  راـهچ  لوط  رد  یلامـش  ماـنتیو  طـسوت 
ص 405 لوا ، پاچ  نارهت 1379 ، تاعالطا ؛ تاراشتنا  لوا  دلج  یسوواک ، نسحدمحم  شرظن  ریز  ینیما ، اضریلع  اتکی و  یناطلس 

تدم هب  یلیئارسا  ياهورین  تسا ، يدالیم  لاس 2000  رد  نانبل  بونج  زا  لیئارسا  طرش  دیق و  یب  ینیشن  بقع  رگید  دروم  ( 404 - 
نانبل هللا  بزح  تمواقم  ياهورین  یماـظن  تاـیلمع  زا  هک  یتاـفلت  لـیلد  هب  ماجنارـس  دنتـشاد و  لاغـشا  رد  ار  ناـنبل  بونج  لاـس   18
ریثأت یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  لخاد  رد  یـصقالادجسم  هضافتنا  زاغآ  نآ ، زا  سپ  عوضوم و  نیا  دندرک  ینیـشن  بقع  دـش  لصاح 

لیئارسا پاچ  صترآاه  همانزور  رد  لیئراب  یفاست  .دوش  دقن  ینیـشن  بقع  يارب  يریگ  میمـصت  دش  ببـس  هضافتنا  رب  ینیـشن  بقع 
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ینیشن بقع  هک  مییوگن  رگا  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  هضافتنا  نانبل ، زا  لیئارسا  ینیشن  بقع  هک  دراد  دوجو  رواب  نیا  : » دسیون یم 
کی اریز  تسا ؛ هدوب  نآ  شخب  ماهلا  عبنم  لقاال  ای  هدیـشخب  هضافتنا  هب  ار  ندوب  زیمآ  تنوشخ  یگژیو  مک  تسد  درک  داجیا  ار  نآ 
لماک یشوپ  مشچ  اب  افرص  مهافت و  ای  قفاوت  نودب  هدش  لاغشا  قطانم  زا  ار  لیئارسا  ات  دیدرگ  قفوم  راب  نیتسخن  يارب  یبرع  تردق 

کیژتارتسا تاعلاطم  زکرم  « ) .دیآ راک  هب  اه  ینیطـسلف  يارب  ییوگلا  هباثم  هب  دناوت  یم  انئمطم  یمادقا  نینچ  .دزاس  جراخ  لیئارـسا 
رب هک  هدش  دقن  يریگ  میمصت  نیا  تلع  نیا  هب  و  ص 5 ) ، 1380  / 3 هبنشراهچ 16 /  شش ، هرامش ي  متفه ، زور  نتلوب  هنایمرواخ ،

نیا لخاد  رد  نانبل و  بونج  هقطنم  رد  لیئارـسا  يریگرد  دـش  یمن  ذاختا  میمـصت  نیا  رگا  هکنآ  لاح  تسا  هتـشاذگ  ریثأت  هضافتنا 
بونج هقطنم ي  رد  اهورین  زا  یـشخب  تسا  هضافتنا  ریگرد  لخاد  رد  لیئارـسا  هک  یلاح  رد  ارچ  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  شـسرپ 

: تفگ دوب  هتفرگ  رارق  لیئارـسا  شترا  تمدخ  رد  هک  نانبل  شترا  یـشروش  نارـسفا  زا  دحل  ناوتنآ  اهدعب  دـنا ؟ هدـش  رقتـسم  نانبل 
رد داد  خر  نانبل )  ) هللا بزح  صوصخ  رد  هچنآ  هتفرگارف و  ار  سرد  نیا  اه  ینیطـسلف  دـیدرک و  رارف  نانبل  زا  اه ) یلیئارـسا   ) امـش »

ناگدنـسیون زا  رگید  یکی  ص 5 ) ، 1380  / 3  / 9 هرامـش ي 5 ، متفه ، زور  نتلوب  « ) .داد دـهاوخ  يور  زین  نیـشن  ینیطـسلف  قطانم 
یم عاضوا  ریگیپ  هک  لیئارسا  نادنورهش  خیرات و  رگید  لاس  ود  ای  کی  :» تشون نانبل  بونج  زا  ینیـشن  بقع  درگلاس  رد  یلیئارـسا 

هب ار  يزیچ  هچ  ضوع  رد  یلو  درب  دنهاوخ  دای  زا  نانبل  بونج  زا  ار  لیئارسا  ینیـشن  بقع  راوشد  خلت و  رایـسب  ياه  هنحـص  دنـشاب 
هحفـص رد  ام  هب  هدش  دراو  تفگنه  ياه  نایز  نازیم  دروآ و  دنهاوخ  دای  هب  ار  رایـسب  ناگدـش  هتـشک  اهنآ  تشاد ؟ دـنهاوخ  رطاخ 
تروص هقطنم  نآ  رد  يراک  هچ  ام  لاـس  فرظ 18  هک  تخاس  دنهاوخ  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  اهنآ  .تسب  دـهاوخ  شقن  اهنآ  رطاخ 

صاخ یسایس  هاگدید  هب  هجوت  اب  یصخش  ره  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  يو  دوب »؟ دیفم  اجب و  تسرد و  ام  مادقا  نیا  ایآ  میداد ؟
یم شیپ  هک  شسرپ  نیرتمهم  : » دسیون یم  دنک و  یم  دیجمت  هناعاجش  يریگ  میمـصت  نیا  زا  داد ، دهاوخ  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دوخ 

ص 5) ، 1380  / 3  / 9 هرامـش 5 ، متفه ، زور  نتلوب  ( »؟ دـشن هتفرگ  ینیـشن  بقع  هب  میمـصت  نآ  زا  شیپ  ات  ارچ  هک  تسا  نیا  دـیآ 
نونکا مه  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  تیوک  يزاـسدازآ  زا  سپ  مادـص  ظـفح  يارب  ردـپ  شوب  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  میمـصت 

زا سپ  شترا  یگدیـشاپ  مـه  زا  قارع و  ياهرهـش  رد  یمدرم  تاـضارتعا  شرتـسگ  عاـضوا  نآ  رد  .تـسا  هـتفرگ  رارق  دـقن  دروـم 
یتیعـضو نینچ  رد  شوب  .دوب  طوقـس  لاح  رد  مادـص  دوب و  هداد  رارق  یبولطمان  تیعـضو  رد  ار  قارع  یماـظن ، یـسایس و  یتسکش 

اب اـت  داد  هزاـجا  زین  قارع  شترا  هب  دـننک  يراددوخ  دادـغب  تمـس  هب  يورـشیپ  زا  اـت  داد  روتـسد  اـکیرما  شترا  هب  هکنیا  رب  هوـالع 
يو فذح  رد  اکیرما  یناوتان  قارع و  رد  مادص  تردـق  تیبثت  .دـنک  بوکرـس  قارع  رد  ار  یمدرم  تکرح  رتپوک  یله  زا  هدافتـسا 

C.N.N اب هبحاصم  رد  داد و  خساپ  اه  شسرپ  تاداقتنا و  نیا  هب  اهدعب  يو  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  دقن  ردپ  شوب  ات  تسا  هدش  ببس 
زور اب  نآ  دننک  یم  حرطم  ار  ینوگنرـس  ثحب  زورما  هک  یناسک  همه  - 1 : » درمشرب ریز  حرش  هب  ار  مادص  ندرکن  نوگنرـس  لیالد 

هقطنم رد  .دروخ  یم  مه  هب  تعاـس  فرظ 48  سیلگنا ) زج  هب   ) فالتئا میدـش  یم  قارع  دراو  اـم  رگا  .دندوب 2 - فلاخم  تایلمع 
هب هدروخ  تسکش  مادص  ات  دش  یم  بجوم  ینوگنرـس  رد  ام  مادقا  .دوبن 3 - قفاوم  ینوگنرـس  اب  تیوک  زا  ریغ  يروشک  چیه  مه ،
رد شوب  تسا  نشور  هک  نانچ  ...و  .دوبن  لوبق  لباق  اساسا  قارع  كاخ  رد  هناـگیب  ياـهورین  نتفریذـپ  .دوش 4 - لیدبت  دیهـش  کی 

میمصت و نیا  جیاتن  ساسا  رب  زورما  هکنآ  لاح  .دنک  یم  هراشا  مادص  طوقـس  یلامتحا  ياهدمایپ  تیعـضو و  هب  تاداقتنا ، هب  خساپ 
تـسایس هلجم ي  قارع ، هدنیآ  اکیرما و  يژتارتسا  ینارهز ، یفطـصم  « ) .دوش یم  دـقن  میمـصت  نیا  تردـق  رد  مادـص  ندـنام  یقاب 

(. هیروف 1998 خیرات 7  رد   C.N.N اب شوب  هبحاصم  ص 40 ، ناتسبات 78 ، راهب و  ، 26 هرامش ي 27 -  یعافد ،
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: دـسیون یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  ییارگ  عقاو  هیرظن ي  لوصا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  تامیمـصت  هنوگ  نیا  یـسررب  شور  اـتنگروم 
تاحیجرت و عبات  دـعاوق  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنراد و  رـشب  تشرـس  قمع  رد  هشیر  هک  دنتـسه  ینیع  دـعاوق  موکحم  یـسایس ، طـباور  »
رد :» دنک یم  دیکأت  سپـس  يو  .تساخ » دنهاوخرب  اهنآ  اب  هضراعم  هب  تسکـش ، رطخ  لوبق  اب  اه  ناسنا  اذـل  دنتـسین  ام  ياه  تیولوا 

يرورـض نآ  ياهدمایپ  یـسایس و  ياه  شنک  یـسررب  روظنم  هب  یخیرات  ياه  هداد  زا  هدافتـسا  یللملا ، نیب  تسایـس  يزادرپ  هیرظن 
کی تسا  راچان  هک  ار  يرادمتسایس  عضوم   » دیاب تسایس  ققحم  یخیرات ، ياه  هداد  میظع  مجح  نیا  هب  ندیـشخب  مظن  يارب  .تسا 

یقوقش  » هک دزاس  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  و  .دنک » كرد  دیامن »، لصف  لح و  ینیعم  طیارش  تحت  ار  یجراخ  تسایس  نیعم  هلئسم 
باختنا هب  تسد  اهنآ  نایم  زا  تسا  نکمم  دـنک ) لمع  ییالقع  يا  هویـش  هب  هراومه  هکنیا  ضرف  هب   ) رادمتـسایس کی  هک  ییـالقع 

هسیاقم .دیزگ  دهاوخرب  ار  ییالقع  قوقش  نیا  زا  کی  مادک  الامتحا  روکذم  طیارـش  تحت  صاخ ، درمتلود  نیا  تسا و  مادک  دنزب 
اتنگروم  (1) .دیـشخب » انعم  للملا  نیب  تسایـس  تایعقاو  هب  هک  تساهنآ  ياهدمایپ  ینیع و  تیعقاو  اب  ییالقع  هیـضرف  نیا  نومزآ  و 

هدرک هجوت  هیکت و  فلتخم  ياه  هنیزگ  طیارش و  هدنریگ ، میمصت  رادمتسایس  عضوم  یخیرات ، ياه  هداد  رب  تامیمصت ، یسررب  رد 
.تسا
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اه تیعقاو  طیحم و  زا  هدنریگ  میمصت  رد  هک  یکاردا  یطیحم و  طیارـش  هیاپ ي  رب  يریگ  میمـصت  : » دسیون یم  زین  لکنارف  فزوج 
دروـم رد  ناگدـنریگ  میمـصت  نهذ  هلباـقم ي  لـصاح  تامیمـصت ، زا  یـشان  تامادـقا  تامیمـصت و  .دوـش  یم  ماـجنا  دراد  دوـجو 

 . (1) .تسا » رگید  يوس  زا  ناشطیحم  زا  یهاگآ  وسکی و  زا  اه  نامرآ  اه و  تساوخرد 

تـسا هدوب  مهارف  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  طیارـش  هک  یلاح  رد  دوش  یم  روصت  نینچ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  رد 
ياهروحم .تسا  هداد  همادا  لاس  شـش  تدـم  هب  ار  گنج ، فادـها  زا  دـیدج  فیرعت  اب  عاضوا و  زا  طـلغ  یباـیزرا  لـیلد  هب  ناریا 

: تسا راوتسا  لماع  دنچ  رب  دقن  نیا  رب  مکاح  یلصا  رصانع  ای  هدمع 

.درک عانتما  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هرکاذم  زا  دوب و  هجوت  یب  حلص  ياهداهنشیپ  هب  ناریا  - 1

.دندرک لیمحت  ماما  هب  یماظن  یسایس و  نالوئسم  ار  عوضوم  نیا  یلو  دوب  گنج  همادا  فلاخم  ماما  - 2

.تشادن دوجو  گنج  ندش  ینالوط  زا  یشان  تالکشم  عاضوا و  زا  بسانم  یبایزرا  - 3

، تسخن تسا ؛ هلئسم  دنچ  دراد  شقن  میمصت  نیا  دقن  یبایزرا و  رد  مهم و  هچنآ  یلو  دراد  زاین  یسررب  هب  هدش  رکذ  دراوم  تحص 
.تسا ندرک  ادج  يریگ  میمصت  رب  مکاح  ياضف  طیحم و  زا  ار  نآ  ندرکن و  هجوت  يریگ  میمـصت  نیا  یخیرات  رتسب  تیعـضو و  هب 

تیعـضو نآ  رد  گنج  مامتا  ناکما  هب  لیلد ، نیمه  هب  .دننک  یم  دقن  نآ  ياهدـمایپ  هیاپ ي  رب  ار  يریگ  میمـصت  نیا  نیا ، رب  هوالع 
نیرتمهم زورما  دیـسر  یم  نایاپ  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  تایرظن  نیمه  ربانب  گنج  هکنیا  ضرف  اـب  .دوش  یمن  هجوت  یقطنم  تروص  هب 

گنج دوب ، تسکش  تمیزه و  تیعـضو  رد  قارع  رترب و  عضوم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  یماگنه  ارچ  هک  دوب  نیا  شـسرپ 
؟ تفای همتاخ  ناریا ، قوقح  قاقحا  نودب  هنوگنیا و 
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گنج وهام  هب  گنج  لئاسم  يور  رب  هکنآ  زا  شیب  اه ، شـسرپ  حرط  گنج و  زا  يداقتنا  نامتفگ  دـسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  هوـالع 
رد تردـق  یـسایس و  هزوح ي  دـقن  یلـصا  عوضوم  رگید ، ترابع  هب  .تسا  رثأـتم  یـسایس  ضارغا  تاـظحالم و  زا  دـشاب ، زکرمتم 

 . .دوش (1) یم  حرطم  گنج  دننام  یلئاسم  رتسب  رد  یلو  تسه  هدوب و  یسایس  تاشقانم  تالداجم و  بوچراچ 

تدم هب  نآ  موادت  زا  رثأتم  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  زا  شـسرپ  دوش ، هجوت  نادب  دیاب  هک  تاظحالم  نیا  زا  ادج 
تسا اهرهش  رد  یماظنریغ  زکارم  یتعنـص و  ياه  تخاسریز  يداصتقا و  زکارم  هب  قارع  هلمح  اب  گنج  هنماد ي  شرتسگ  لاس و   6
دادرخ مود  تاباختنا  زا  سپ  یعامتجا  تالوحت  اهدـعب  همانعطق 598 و  شریذـپ  اب  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  هوحن ي  رتمهم ، همه  زا  و 

.تسا هتشاد  ریثأت  شقن و  گنج  ياه  شسرپ  قیمعت  بالقنا و  گنج و  هب  يداقتنا  نامتفگ  يریگ  لکش  1376 و 

؛ درادن ار  مزال  ماکحتـسا  هک  دوش  یم  صخـشم  نآ  یفاکـشدبلاک  اب  یلو  دسر  یم  رظن  هب  یقطنم  شـسرپ  نیا  لوا  هاگن  رد  هچرگ 
نیا هیاپ ي  رب  رگا  هکنآ  لاح  .تسا  راوتـسا  یخیراـت  یمیمـصت  ياهدـمایپ  جـیاتن و  گـنج و  ندـش  ینـالوط  ضرف  ساـسا  رب  اریز 

شسرپ هظحالم  نیا  اب  .دش  یمن  حرط  یشسرپ  نینچ  نونکا  دیسر  یم  نایاپ  هب  ناضمر  تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  گنج  میمصت ،
کیژتارتسا و يزوریپ  کی  هب  رهـشمرخ  حـتف  ارچ   » هک تسا  نیا  هکلب  تسین  گـنج  همادا ي  لـلع  يریگ و  میمـصت  لـصا  یـساسا 

یماظن هنحص  رد  يریگ » میمصت  کی  يارجا  هوحن   » یساسا هلئسم  شسرپ  نیا  رد  عقاو  رد  دشن »؟ رجنم  قارع  رب  ناریا  یعطق  يرترب 
نآ حیحص  شسرپ  یلو  دور  یم  لاؤس  ری  گنج  تیریدم  يریگ و  میمـصت  لصا   » گنج ندش  ینالوط  للع  زا  شـسرپ  رد  تسا و 

تسا
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.دوش لاؤس  میمصت  نیا  يارجا  هوحن ي  زا  هک 

عامجا و دروم  حیحص و  ریذپان و  بانتجا  گنج  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  تیعـضو  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  حیـضوت  نیا  اب 
ندرک موکحم  هک  ار  دوخ  قحرب  یلوصا و  ياه  هتساوخ  یماظن  یسایس -  رترب  عضوم  زا  ناریا  دوب و  فیعـض  قارع  اریز  دوب ؛ مدرم 
دیکأت سب  شتآ  رب  اهنت  قارع  نایماح  هکنآ  لاح  .درک  یم  حرط  دوب  تمارغ  تفایرد  ناریا و  كاخ  زا  لماک  ینیشن  بقع  زواجتم ،

قودنـص هک  دنتـشاد  داـقتعا  زین  روشک  ود  يزاـسزاب  يارب  دـننک و  نییعت  ار  زواـجتم  هک  دـندوبن  لـیام  هجو  چـیه  هب  دـندرک و  یم 
يرترب رهـشمرخ و  يزوریپ  يرما  نینچ  تلع  عقاو  رد  دـنزادرپب  ار  يزاسزاب  ياه  هنیزه  یبرع  ياـهروشک  دوش و  لیکـشت  یکرتشم 

یتیعضو رد  ار  دوخ  هرابود  دندوب و  هدش  ریگلفاغ  اه  يزوریپ  نیا  زا  زین  اه  ییاکیرما  .دوب  هقطنم  حطـس  رد  ناریا  یماظن  یـسایس - 
زورب اـب  دـندرک  یم  روـصت  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  .دـمآ  دوـجو  هب  ناـهج  هقطنم و  يارب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  هـک  دـندید  یم 

يروهمج یلو  تسکـش ، دـهاوخ  مهرد  سیـسأت  هزات  ماظن  گنج ، يزادـنا  هار  ناریا و  لـخاد  رد  يداـصتقا  یـسایس -  تالکـشم 
موادت اذل  دـیبوک ، مهرد  ار  قارع  شترا  یکیزیف  یحور و  ناوت  دوخ ، كاخ  لاغـشا  لضعم  لح  یـسایس و  تابث  نیمأت  اب  یمالـسا 

شیادـیپ اب  اـکیرما  .دـش  سکعنم  اـکیرما  یمـسر  تاـماقم  تاراـهظا  رد  هک  ناـنچ  .دوب  زیمآ  هرطاـخم  اـکیرما  عفاـنم  يارب  رما  نیا 
یثنخ رب  ار  دوخ  ياه  تسایس  ای  تشاد ، تریاغم  برغ  عفانم  اب  هک  تخانش ، یم  تیمسر  هب  ار  ناریا  يرترب  دیاب  ای  دیدج  تیعضو 

دیامن و يریگولج  ناریا  هب  زایتما  نداد  زا  اکیرما  دـش  ببـس  مود  هنیزگ ي  باختنا  .تخاس  یم  راوتـسا  ناریا  يرترب  راهم  يزاس و 
.دیامن زاغآ  قارع  هب  ار  ینف  یتاعالطا و  ياه  کمک  يراشتسم  میت  کی  رارقتسا  اب  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  دعب  الباقتم 

زواـجتم و هیبـنت  اـب  عفر و  ار  قارع  دـیدهت  رترب  عضوم  زا  اـی  تشاد ، دوـخ  ربارب  رد  هنیزگ  ود  یمالـسا  يروـهمج  تیعـضو  نیا  رد 
درک یم  فرطرب  هشیمه  يارب  ار  ناریا  هب  ددجم  زواجت  ناکما  تمارغ ، تفایرد  نآ و  ندرک  موکحم 
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لاؤس شیادیپ  تفریذپ و  یم  ار  لح  هار  نیرتدب  تیعضو  نیرتهب  رد  درک و  یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  يرترب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  ای 
عـضوم زا  درکن و  يراشفاپ  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأـت  رب  یتیعقوم  نینچ  رد  یمالـسا  يروهمج  ارچ  هک   » دـش یم  ببـس  ار  يرگید 

»؟ داد نایاپ  گنج  هب  فعض 

مینک یم  لیلحت  ار  نامز  نآ  عاضوا  فلتخم  ياه  هنیزگ  باختنا  يریگ و  میمـصت  هوحن ي  هرابرد ي  توافتم  هیرظن  دـنچ  اب  نونکا 
رصانع هیلک ي  زونه  هتبلا  میهد ؛ یم  خساپ  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  شـسرپ  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  اب  و 

، گـنج شـسرپ  هب  خـساپ  رد  يزادرپ  هیرظن  هب  ماـمتها  یلو  تـسا  هدـشن  صخـشم  نآ  زیاـمت  طوـطخ  تاـیرظن و  نـیا  رد  جردـنم 
.تسا یندرکریدقت 

.نمشد زا  کیژتارتسا  ییا  هقطنم  نتشاد  رایتخا  رد  اب  رترب  عضوم  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  - 1

نیبملا حتف  تایلمع  هناتسآ ي  رد  گنج  تالوحت  دنور  رییغت  اب  ناشیا  .تسناد  هیرظن  نیا  بحاص  دیاب  ار  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ 
نایماظن لالدتـسا  اب  ار  نآ  داعبا  يریگ  میمـصت  تاـسلج  رد  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  درک و  حرط  ار  هیرظن  نیا  زا  یـشخب  اجیردـت 

یماظن لیالد  نایب  اب  نایماظن  .درک  تفلاخم  دوب  قارع  كاـخ  هب  دورو  مزلتـسم  هکنیا  لـیلد  نیا  هب  هیرظن  نیا  اـب  ماـما  .درک  حیرـشت 
.دندرک مهارف  قارع  كاخ  لخاد  رد  گنج  همادا ي  يارب  ماما  تقفاوم  هنیمز ي 

( واف حتف   ) رجفلاو 8 تایلمع  زا  لصاح  تایبرجت  یلو  دوب  مکاح  همانعطق ي 598  رودص  زا  لبق  لاس 1366 و  ات  لقادح  هیرظن  نیا 
يزوریپ و اـب  هسیاـقم  رد  اـه  هنیزه  شیازفا  راـشف و  هـنماد  اریز  درادـن ؛ دوـجو  هـیرظن  نـیا  قـقحت  ناـکما  داد  ناـشن  يـالبرک 5 ، و 

ناریا يرترب  اب  گنج  مامت  ناکما  مه  دادـغب  فرـصت  اـب  هک  دـمآ  دوجو  هب  روصت  نیا  یتح  دوب و  رتشیب  هراومه  نآ ، ياهدرواتـسد 
.دراد دوجو  نارهت  هب  فراعتمریغ  ياه  حالس  اب  تالمح  دیدشت  رطخ  اریز  درادن ؛ دوجو 

ریاس اب  هسیاقم  رد  هاپس ، نیشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  گنج  مامتا  يارب  ناریا  هب  داهنـشیپ  ندشن  هئارا  گنج و  تیهام  رییغت  - 2
ار تاعالطا  لیلحت و  نیرتشیب  یناجنسفر -  یمشاه  ياقآ  يانثتسا  هب  یماظن -  یسایس و  نالوئسم 
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راب و نیتسخن  يارب  ناشیا  .تسا  هدرک  هئارا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  هب  خـساپ  رد  هژیوب  گنج ، لئاسم  هرابرد ي 
ار گنج  تیهام  رییغت  هیرظن ي  لاس 1371  رد  هدنسیون  اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  رد  گنج ، هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  قیمعت  زا  لبق 

دیکأت ناشیا  هیرظن  یلصا  رصانع  .درک  لیمکت  ار  هیرظن  نیا  ناشیا  دش  حرطم  هعماج  رد  هک  یثحابم  بسانت  هب  اهدعب  .داد (1)  هئارا 
ییارچ هفـسلف ي  رهـشمرخ  حتف  اب  دوب (2) و  مادـص  تسکـش  يزوریپ و  لبمـس  گنج  دـنور  رد  رهـشمرخ  هک  تسا  موهفم  نیا  رب 

تابثاب و يروشک  هب  دـش ، یم  دـیدهت  هک  ناریا  تفای (3) و  نایاپ  دـندوب  هدرک  لیمحت  ار  گنج  نیا  هک  یناـسک  يوس  زا  گـنج 
ثعاب دوب و  گنج  رد  هزجعم »  » کی رهشمرخ  حتف  لیلد ؛ نیمه  هب  دش (4)  لیدبت  تابث  یب  يروشک  هب  دوب ، هدننکدیدهت  هک  قارع 

: دیوگ یم  ییاضر  ياقآ  یعاضوا  نینچ  هب  هجوت  اب  .دوش (5)  نوگرگد  یلکب  ناریا  یسایس  عضو  دش 

چیه لاس  نآ  رد  .دوب  یللملا  نیب  ياه  تردق  يوس  زا  حلـص  داهنـشیپ  ندادـن  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  یلـصا  لیلد  »
...دنشاب فلاخم  بونج  رد  یللملا  نیب  ياهزرم  زا  روبع  گنج و  همادا ي  اب  هک  دندوبن  نایماظن  نارادمتـسایس و  هعومجم  زا  يدرف 

گنج هب  ناریا  دش ، یم  لح  یللملا  نیب  ياهزرم  هلمج  زا  یلصا  تافالتخا  يدیلک و  لئاسم  دش و  یم  ناریا  هب  حلـص  داهنـشیپ  رگا 
 . (6) .داد » یمن  همادا 

زاغآ و ینعی  گنج ، هلحرم ي  ود  نیب  فطع  هطقن ي  درک (7) و  ضوع  ار  اه  يژتارتسا  رهشمرخ  حتف  تسا  دقتعم  نینچمه  ناشیا 
گنج تیهام  هکنآ  لاح  .تسا  گنج  یلک  تیعضو  رییغت  رب  رظان  رتشیب  تارییغت  دروم  رد  ناشیا  تاحیضوت  .دوب (8)  گنج  نایاپ 

درک و رییغت  جـیردتب  فلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  عاضوا  یلو  دوب  تباث  گـنج  یلک  ياـه  یگژیو  اـه و  تلـصخ  لوصا ، ياـنعم  هب 
.تشاذگ ریثأت  گنج  يارب  يریگ  میمصت  هلحرم ي  رد  فلتخم  نارگیزاب  راتفر  عضاوم و  رب  رما  نیمه 

24 ص :

ياقآ مان  رکذ  رد  هنافـسأتم  یلو  تسا  هدش  هراشا   175 رد ص 176 -  رهـشمرخ  ات  رهـش  نینوخ  زا  باتک  رد  هیرظن  نیا  هب  . 10 - 1
حتف زا  سپ  گنج  تیهام  رییغت  عوضوم  هب  یلیمحت ، گنج  یـسایس  خـیرات  باتک  رد  یتیالو  ياقآ  زین  اهدـعب  .دـش  تلفغ  ییاضر 

.درک هراشا  باتک )  ) عبنم رکذ  نودب  رهشمرخ 
1381 ص 92. هاپس ، ییاوه  يورین  یگنهرف  تنواعم  اهدرواتسد ، اه و  ترورض  قارع ، كاخ  هب  دورو  دنورادهب ، يدهم  . 11 - 2

ذخأم 1. . 12 - 3
ص 93. ذخأم 6 ، . 13 - 4
ص 94. ذخأم 6 ، . 14 - 5

ص 2. ، 1381  / 3  / 5 باختنا ، همانزور  . 15 - 6
ص 95. ذخأم 6 ، . 16 - 7

ذخأم 1. . 17 - 8
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.زواجتم صاصق  شتآ و  نوناک  فرصت  هیاپ ي  رب  دیدج  يریگ  میمصت  - 3

دیدج يا  هیرظن  اب  زواجت  عفد  زا  سپ  قارع  كاخ  هب  دورو  تلع  شسرپ  هب  یتاعوبطم  يوگو  تفگ  رد  یمثیم (1)  هللا  فطل  ياقآ 
يا هقبط  هجیتن  رد  دندوبن  وج  گنج  دنتـشادن و  یعالطا  نآ  نوناق  گنج و  زا  روشک  نالوئـسم  تسا  دـقتعم  يو  .دـهد  یم  خـساپ 
يو .میوش (2)  قارع  كاخ  دراو  ام  هک  دنتفرگ  میمـصت  هک  دندوب  اهنآ  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  دندش و  هدننک  نییعت  ریگیپ و  دـیدج 
عناق ار  ماما  شترا  ياهورین  ناهدـنامرف و  یلو  دوب  گـنج  همادا ي  فلاـخم  ماـما  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  دوخ  هیرظن ي 

.میوشب دراو  قارع  كاخ  هب  دیاب  ام  هک  دندرک 

یـسانشراک هیرظن  مناد ، یم  نم  هک  اـجنآ  اـت  میدـش و  قارع  كاـخ  دراو  شتآ » نوناـک  فرـصت   » هیرظن ي اـب  اـم  هک  هنوـگ  نـیا  »
 . (3) .دوب » صاصق  مه  شتلع  میورب و  دیاب  هک  دوب  نیا  نالوئسم  شترا و  یماظن  ناهدنامرف 

.قدصم و لثم  تسا ، هدوب  ام  لالقتسا  ظفاح  یلم  يزاوژروب  هشیمه  ام  رصاعم  خیرات  رد  دیوگ  یم  دیدج  هقبط ي  حیـضوت  رد  يو 
یم ظـفح  ار  تادراو  تارداـص -  ردـنب  ینعی  رهـشمرخ  كرمگ  هک  دنتـسه  دـیدج  هقبط ي  نیا  پچ و  يزاوژروب  هدرخ  راـب ، نیا 

سپس يو  .تسا (4)  دیدج  هقبط ي  اه و  فک  رب  ناج  نیا  نویدـم  یتعنـص  يراجت -  يزاوژروب  ام و  یلم  يزاوژروب  ینعی  دـننک ؛
هقبط ي نیا  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  ورین  لیـسگ  اه  ههبج  هب  زین  راد  هقباس  بازحا  :» دـیوگ یم  دـنک و  یم  داقتنا  راد  هقباـس  بازحا  زا 
هب ار  نایناریا  دورو  میناوت  یم  مینکن  هجوت  تسا  یگرزب  رایـسب  فطع  هطقن ي  هک  هدـیدپ  نیا  هب  رگا  لاـح  دـننک  كرد  ار  دـیدج 

 . (5) .مینک » موکحم  قارع  كاخ 

.ینالوط گنج  زا  یشان  تالکشم  قارع و  كاخ  رد  گنج  همادا ي  ياهدمایپ  هب  یهجوت  یب  - 4

هیرظن نیا  بحاص  هک  یصاخ  صخـش  زا  ناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدش  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  رتمک  نونکات  هیرظن  نیا 
رظن هب  درب ، مان  دشاب 

25 ص :

نونکا مه  درک و  داجیا  ار  يدـیدج  یهدـنامزاس  باعـشنا  زا  سپ  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  نیـشیپ  وضع  . 18 - 1
.دنک یم  رشتنم  ار  زادنا  مشچ  هلجم ي 

.1381  / 3  / 16 زورون ، همانزور  . 19 - 2
.نامه . 20 - 3
.نامه . 21 - 4
.نامه . 22 - 5
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عوضوم نیمه  ياهدمایپ  هب  هجوت  قارع ، كاخ  رد  گنج  همادا ي  تلع  دروم  رد  هیلوا  شـسرپ  تلع  ماما و  رکفت  رهوج  دـسر  یم 
مـشچ درک و  دـهاوخ  رییغت  عاضوا  گنج ، همادا ي  اب  هک  دنتـشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يریگ  میمـصت  تاسلج  رد  ماما  .تسا  هدوب 

نیع رد  .تسا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ ، میمـصت  يارب  بسانم  نامز  اذل  درادـن و  دوجو  نآ  هب  نداد  نایاپ  يارب  ینـشور  زادـنا 
دوخ تقفاوم  نایاپ  رد  هجوت و  دنداد  گنج  همادا ي  ترورض  رب  ینبم  یماظن ، یسایس و  ياه  تیـصخش  هک  یتایرظن  هب  ماما  لاح ،

.دندرک مالعا  ار 

حتف زا  سپ  گـنج  ياهدـمایپ  دوـب  راذـگریثأت  همه  زا  شیب  اهدـعب  هچنآ  گـنج  همادا ي  تلع  دـقن  رد  هک  تسا  نـیا  مـهم  هلئـسم 
 - یسایس نالوئسم  يارب  يریگ  میمصت  زا  سپ  هتبلا  عوضوم  نیا  .دوب  گنج  مامتا  ناکما  مدع  نآ و  ندش  ینالوط  هژیوب  رهشمرخ ،

.دش نشور  یماظن 

.ناریا یسایس  یماظن و  زاتمم  تیعقوم  رب  یکتم  تصرف و  زا  هدافتسا  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  - 5

ار هیرظن  نیا  نیدرورف 1362 ، رد  تضهن ، هرگنک ي  نیمجنپ  هماـنعطق  رودـص  اـب  بوـتکم  يریگ  عـضوم  نیلوا  رد  يدازآ  تضهن 
رشتنم ار  یبوتکم  یمـسر و  عضوم  هنوگ  چیه  ریت 1361  دادرخ و  رد  يریگ  میمـصت  ماـگنه  هب  تضهن  هکنیا  هب  رظن  درک (1)  حرط 

.تشاد یتاغیلبت  یسایس -  درکراک  یبزح  عضاوم  بوچراچ  رد  اهنت  لاس 1362  رد  هیرظن  نیا  مالعا  اذل  درکن (2) 

يارب اهنت  اه  لالدتـسا  اـه و  لـیلحت  زا  يا  هراـپ  تسا  هدـش  هئارا  هیرظن  لـیلحت و  تاـعالطا ، ناونع  تحت  نونکاـت  هچنآ  تازاوم  هب 
باتک رد  لـیلد  نیمه  هب  تسین ؛ وگخـساپ  شور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  هئارا  گـنج  همادا ي  میمـصت  زا  عاـفد  هیجوت و 
هرابرد ییاهن  تواضق  .دوش و  لیلحت  حیرـشت و  يریگ  میمـصت  رد  یخیراـت  ياـه  تیعقاو  عاـضوا و  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  رـضاح 

.دوش راذگاو  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  يریگ  میمصت 

26 ص :

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  : کن . 23 - 1
هک درک  عافد  عوضوم  نیا  زا  لصفم  اتبسن  یلیلحت و  هینایب ي  کی  رد  رهـشمرخ ، حتف  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  يدازآ  تضهن  . 24 - 2

!. تسا هتشادن  گنج  عورش  رد  یشقن  تقوم  تلود 
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گنج کیژتارتسا  تالوحت  تیهام و  رد  رییغت 

هراشا

ریاس اب  نآ  قارتفا  اـی  زیاـمت  هجو  رما  نیمه  دراد (1) و  ار  دوخ  صاخ  ياـه  یگژیو  یگنج و  ره  دـننامه  زین  قارع  ناریا و  گـنج 
«، یلیمحت گنج  «، » سدـقم عافد  : » دـننام یتوافتم  نیوانع  زا  قارع  ناریا و  گنج  تیهام  حیـضوت  يارب  نونکاـت  .تسا  اـه  گـنج 

عقاو رد  هک  تسا  یمیهافم  رب  رظان  هدـش  دای  نیوانع  .تسا  هدـش  هدافتـسا  دراوم  ریاس  و  سراف » جـیلخ   » لوا گنج  یموس ،» ناهج  »
ربارب رد  عافد  یتدـیقع و  تیهاـم  رب  رتشیب  دوش  یم  ناـیب  سدـقم » عاـفد   » ناونع یتقو  اـضرف  .تسا  گـنج  تیهاـم  هدـننک ي  ناـیب 
ناریا هب  نآ  تسا و  هدوبن  گنج  راتـساوخ  ناریا  هک  تسا  انعم  نیا  هدننک ي  نایب  یلیمحت  گنج  ناونع  ای  .دوش  یم  دـیکأت  زواجتم 

هرادا ي هوحن ي  يژتارتسا و  اه ، حالـس  يریگراک  هب  هوحن ي  رب  رظاـن  رتشیب  یموس » ناـهج   » گـنج نینچمه  .تسا  هدـش  لـیمحت 
.تسا گنج  نالک  تیریدم  رت  یلک  حطس  رد  اه و  تایلمع 

هکنآ زا  سپ  ناهج  یفالتئا  يربهر  اب  اکیرما  ار  ناونع  نیا  دنک و  یم  دیکأت  گنج  عوقو  لحم  رب  رتشیب  سراف ،» جـیلخ  لوا  گنج  »
اب اکیرما  گنج  لوا و  گنج  قارع ، ناریا و  گنج  تاغیلبت ، رد  دـیمان و  سراـف  جـیلخ  گـنج  ماـن  هب  درک  لاغـشا  ار  تیوک  قارع 

.دش هدیمان  مود  گنج  قارع 

زین اه  يراذگ  مان  تسا  توافتم  اه  تشادرب  نوچ  دوش و  یم  يراذگ  مان  نآ  تیهام  هصخـشم و  زا  یلک  يروصت  ساسا  رب  گنج 
، گنج یلک  ياـه  هصخـشم  زا  تشادرب  مهف  ریـسفت و  عون  کـی  هدـننک ي  ناـیب  اـه  يراذـگ  ماـن  كارتشا  هجو  یلو  دراد  تواـفت 

.تسا نآ  تیهام  فادها و 

27 ص :

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  کن : . 25 - 1
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ریـسفت تسا  یـسایس  عفانم  فادـها و  اه  تلود  نایم  گـنج  يریگرد و  تاـشقانم و  یلـصا  عوضوم  دـیدج  ياـه  گـنج  رد  نوچ 
دروآرب نازیم  اهیریگ ، عضوم  رد  عوضوم  نیا  اریز  دراد ؛ تیمها  رایسب  گنج  رد  ریگرد  نیفرط  يارب  گنج  یـسایس  مهف  فادها و 

.تسا رثؤم  رایسب  نآ  هب  داد  نایاپ  يارب  يریگ  میمصت  گنج و  تالوحت  عبانم و 

لیلد نیمه  هب   (1) .تسا » توافتم  نایبرغ  نارگید و  هاگدید  اب  نآ  عوقو  للع  گنج و  هب  ام  هاگدید   » هک تسا  دقتعم  ینیوآ  دیهش 
هقباس مادص و  یبلط  تردق  بوچراچ  رد  ار  گنج  عورش  يو   (2) .تسیرگن » یصاخ  هدید ي  هب  دیاب  ار  گنج  : » درک یم  هیصوت 
.درک یم  ریـسفت  ینیمخ  ماما  ینعی  لثمم  تزع  زا  يزوریپ  ساسا  رب  ار  ام  عافد  الباقتم  تسناد و  یم  یمالـسا  بالقنا  اب  ینمـشد  ي 
دوبن یگنج  رگا  : » دیوگ یم  نآ  حیـضوت  رد  دنک و  یم  رکذ  بالقنا  دوخ  ار  گنج  درواتـسد  نیرت  یلـصا  ینیوآ  ساسا ، نیمه  رب 
رارق ییاکیرمآ  مالسا  لباقم  رد  ار  نآ  ات  میتشادن  یبالقنا  مالسا  زا  یـصخشم  فیرعت  گنج ، زا  لبق  ات  .تشادن  دوجو  مه  یبالقنا 

 . (3) میدیمهف .» گنج  رد  ار  بالقنا  يانعم  ام  میهد ؛

ملاع و زا  دیدج  فیرعت  اب  ینید  رکفت  بوچراچ  رد  دندرک و  یم  هجوت  یعامتجا  یـسایس -  تالوحت  هب  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما 
بوچراچ رد  ار  مادقا  نیا  زا  یلصا  فده  ناریا و  هب  قارع  زواجت  تیهام  مالـسا ، رد  عافد  داهج و  گنج و  موهفم  نینچمه  مدآ و 

یسایس يداقتعا -  ریـسفت  ینید و  یتایبدا  اب  یلک و  یبوچراچ  رد  ماما  عقاو  رد  .دنداد  یم  حیـضوت  لطاب » قح و   » و رفک » مالـسا و  »
.دنیامن نایب  ار  نازواجتم  اب  عافد  ترورض  شنایماح و  قارع و  یسایس  فده  دنتشاد  رظن  رد  گنج ، زا 

ماظن ناریا  رد  هک  انعم  نیدـب  .دوب  قارع  ناریا و  تموکح  تیهام  هیاپ ي  رب  تسخن  هجرد ي  رد  گنج  هرابرد ي  ماما  رکفت  یناـبم 
تیصخش و .دوب  رقتسم  اتدوک  اب  ینید  ریغ  یثعب  یمیژر  قارع  رد  یمدرم و  ینید و  یبالقنا  زا  هدمآرب  یمدرم 

28 ص :

ص 8. ، 1382  / 3  / 3 تلاسر ، همانزور  دادرخ ،» موس  هسامح  هژیو  ، » ینیوآ یضترم  . 26 - 1
.نامه . 27 - 2
.نامه . 28 - 3
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تیعورـشم رایعم  مدرم ، هیلع  ار  یثعب  تموکح  مادـص و  راـتفر  ماـما  نیا ، رب  هوـالع  .دـش (1)  وا  هب  ماما  هجوت  ثعاـب  مادـص  قباوس 
اکیرما و اب  هک  نآ ، ماـظن  یمدرم  یبـالقنا و  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  ناریا  هب  زواـجت  هکنیا  نمـض  .دـندرک  یم  رکذ  میژر  نیا  نتـشادن 
رد لمع  يرابکتسا و  ياه  تردق  هب  قارع  یگتسباو  يانعم  هب  دوب  هتخادنا  رطخ  هب  ار  اهروشک  نیا  عفانم  هزرابم و  لاح  رد  لیئارسا 

ینانخـس یط  هک  نانچ  .دنتـسناد  زیمآرفک  يداحلا و  یلمع  ار  ناریا  هیلع  مادـقا  ماما.دـش  یم  یبایزرا  اهتردـق  نیا  عفانم  بوچراـچ 
داحلا و مکح  رد  وا ، دض  رب  مایق  نیمه  تسا  رقتـسم  ناریا  رد  نالا  هک  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  روشک  دـض  رب  مایق  :» دـندومرف

نآ تلع  و  .میتسین » دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مدان و  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  ام  : » دندرک دـیکأت  ماما  لیلد  نیمه  هب  .تسا » رفک 
هیلع راتفر  رد  ار  قارع  تموکح  درکلمع  نینچمه  ماما  .میا » هدیگنج  فیلکت  يارب  ام  : » دندرک دیکأت  دنتسناد و  فیلکت  هب  لمع  ار 

: دنیامرف یم  قارع  شترا  تلم و  هب  باطخ  دننک و  یم  دقن  رفک  مالسا و  موهفم  زا  هدافتسا  اب  ناریا  اب  گنج  روشک و  نآ  مدرم 

هدیـشچ ار  یثعب  رفاک  یتموکح  یخلت  امـش  دـینیب ، یم  هدـید و  ار  ثعب  رفاک  بزح  ياه  تنایخ  اه و  تیانج  کیدزن  زا  همه  امـش  »
نابابرا رما  هب  مسیلایرپما  مسینویهـص و  هتـسب  مشچ  رکون  قلفع و  لشیم  عبات  وا  رفاک  ياقفر  نیـسح و  مادص  هک  دیناد  یم  امـش  .دیا 

یب هدومن و  هلمح  دـندنار ، دوخ  نهیم  زا  ار  راـفک  زیزع  مالـسا  هناوتـشپ ي  ربکا و  هللا  اـب  هک  ناریا  تلم  ناریا و  هب  دوخ  راوخناـهج 
مالـسا و نیب  گنج  قارع ، ياه  یثعب  ناریا و  نیب  گنج  نیا  هک  دیناد  یم  امـش  .دناسر  یم  لتق  هب  ار  امـش  ینامیا  ناردارب  هنامحر 

 . (2) .تسا » داحلا  میرک  نآرق  رفک و 

مدرم هیلع  نآ  راتفر  یثعب و  میژر  تیهام  هب  هراشا  رب  هوالع  حیضوت  نیا  رد  ماما 

29 ص :

هیلع اهنآ  تایانج  مادـص و  ثعب و  بزح  هرابرد ي   1359  / 8 خـیرات 16 /  رد  یناتـسکاپ  جاجح  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  . 29 - 1
تیعـضو اب  دـنناد  یم  یفانم  ار  مالـسا  ناشبزح  اـهنآ  تساـه و  یقلفع  عباـت  هک  تسا  یـسک  مادـص  : » دـیوگ یم  یمالـسا  ياـملع 

هعیش هفیاط  زا  هچ  ینـس و  هفیاط  زا  هچ  ار  مالـسا  گرزب  ياملع  هک  دنتـسه  اه  نامه  اهنیا  ...اهنآ  دنتـسه  مالـسا  نمـشد  ناشدوخ ،
(. ص 165 و 166 دلج 13 ، رون ، هفیحص ي  « ) .دندرک دیهش  دندرک و  سبح  دندرک ، راتفرگ 

.1359  / 7  / 2 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 95 ، دلج 13 ، رون ، هفیحص  . 30 - 2
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هک دوب  نیا  لالدتـسا  ياـنبم  .دـننک  یم  هراـشا  زین  مسیلاـیرپما  مزینویهـص و  اـب  یناـمیپمه  هلمج  زا  يرگید  دراوم  هب  قارع  ناملـسم 
مادـقا راشف و  هنوگ  ره  هجیتن ، رد  .دروآ  دوجو  هب  اه  تسینویهـص  اکیرما و  يارب  ار  ینارگن  نایز و  نیرتشیب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

توافتم ماظن  ود  تیهام  هیاپ ي  رب  ار  گنج  ماما  هک  میریگ  یم  هجیتن  حیـضوت  نیا  اب  .دوب  اهنآ  عفاـنم  نیمأـت  هلزنم ي  هب  ناریا  هیلع 
دوب و لیئارـسا  اکیرما و  اـب  هزراـبم  لاـح  رد  بـالقنا و  زا  هدـمآرب  ینید و  یکی  هک  دـندرک  یم  لـیلحت  ریـسفت و  قارع  ناریا و  رد 

هدش بکترم  يرایـسب  زیمآ  تیانج  تامادـقا  قارع  ناملـسم  مدرم  هیلع  دوخ  تردـق  میکحت  يارب  هک  دوب  رالوکـس  یماظن  يرگید 
هتکن ي .دیـشیدنا  یم  لیئارـسا  اکیرما و  عفاـنم  هب  تمدـخ  دوخ (1) و  تردـق  هعـسوت ي  هب  ناریا  هب  هلمح ي  اـب  زین  نوـنکا  دوـب و 

.دندوبن هجوت  یب  زواجتم  فرط  تاغیلبت  هب  رفک » مالسا و   » گنج هیاپ  رب  گنج  یتدیقع  ریسفت  رد  ماما  هک  تسا  نیا  مهم  فیرظ و 
: دنیوگ یم  دنهد و  یم  ناشن  هجوت  هلئسم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  هک  نانچ 

موجه ندوب  هیـسداق  رادرـس  تیبرع و  مسا  هب  دیتسه و  سراف  دیتسه و  یـسوجم  ناریا  تلم  امـش  هکنیا  مسا  هب  دساف  تموکح  نیا  »
 . (2) ...روشک » نیا  هب  دندرک 

تیهام دوب  راشف  راشف  تحت  ادیدش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  دوب و  قارع  دوس  هب  یماظن  تیعضو  هک  یماگنه  نینچمه  ماما 
: دنیوگ یم  دننک و  یم  نییبت  ار  گنج  یتدیقع 

مالـسا گنج  ام  گنج  روج ، ملظ و  یمامت  هیلع  تسام  بتکم  گنج  ام  گنج  تسین ، برغ  قرـش و  ياه  تردـقربا  اب  ام  گنج  »
نیهفرم و ینارذـگ  شوخ  هیلع  یگ  هنهرباپ  گنج  اـم  گـنج  مزینومک ، يراد و  هیامرـس  ياـیند  ياـه  يربارباـن  یماـمت  هیلع  تسا 

گنج نیا  تسین ، موب  زرم و  رد  روصحم  گنج  نیا  دسانـش ، یمن  حالـس  گنج  نیا  .تسا  یمالـسا  ياهروشک  درد  یب  ناـمکاح 
 . (3) ...تسا » داقتعا  گنج  گنج ، نیا  .دناد  یمن  یگنسرگ  رقف و  دوبمک و  یخلت  تسکش  هناشاک و  هناخ و 

هجوت نودب  یمالسا  ياهروشک  نارس  زا  یخرب  یمالسا و  سنارفنک  حلص  تئیه  گنج ، يادتبا  رد  هژیوب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب 
دندوب و گنج  مامتا  ناهاوخ  قارع  ناریا و  مدرم  ندوب  ناملسم  رب  هیکت  اب  دش  نایب  هک  یشرگن  هب 

30 ص :

.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 124 ، نامه ، . 31 - 1
.1361  / 5  / 3 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 233 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 32 - 2

.1367  / 4  / 13 ینیمخ ، ماما  مایپ  دلج 20 ص 222 ، رون ، هفیحص  . 33 - 3
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زا یکی  اـب  هبحاـصم  رد  ینارجاـهم  ياـقآ  اددـجم  هلئـسم  نیا  هب  زین  اریخا  .دنتـسناد  یم  یـشکردارب »  » یعون اـحیولت  ار  نآ  همادا ي 
: درک دیکأت  اه  همانزور 

.دوبن رفک  مالـسا و  نیب  گنج  .دـندش  ریگرد  مه  اـب  یفلتخم  لـئاسم  رـس  یمالـسا  روشک  ود  دوبن  کیژولوئدـیا  قارع  اـب  گـنج  »
ار نآ  لـحارم  نیتـسخن  رد  تسیاـب  یم  داد  خر  هک  یناـمز  دـتفیب ، قاـفتا  تسیاـب  یمن  هک  .دوب  یمالـسا  روشک  ود  ناـیم  يریگرد 

 . (1) .داتفا » هار  هب  هک  دوب  یشک  ردارب  اما  .درک  شوماخ 

هب دانتسا  اب  شدیدج  تشاددای  رد  دوب  زین  یسایس  رتشیب  هک  دوخ  تاراهظا  نیا  ربارب  رد  هیلوا  ياه  شنکاو  زا  سپ  ینارجاهم  ياقآ 
: تشون ییابطابط  همالع  موحرم  ریسفت  تارجح و  هروس  تایآ 9 و 10 

ییابطابط همالع  هچنانچ  گنج ، يرتسگ  هنماد  هن  تسا  نآ  مامتا  رب  لصا  هک  هداتفا  قافتا  یگنج  ناناملـسم ، نیب  رد  لیلد  ره  هب  »... 
زا هورگ  ود  نیب  دـیاب  هکنیا  رب  دـنناد  یم  يدـکؤم  فاتنتـسا  ار  ناـنمؤم  نیب  يردارب  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد  هـیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر 

 . (2) .درک » رارقرب  حالصا  دننک  یم  راکیپ  هک  نانمؤم 

لباقم يرظن  گنج  تیهام  نییبت  يارب  ینارجاهم  ياقآ  تسا (3)  گنج  یتدیقع  یـسایس -  تیهام  دقن  یعون  هب  هک  هیرظن  نیا  رد 
ماما هکنآ  لاح  دـندش ؛ ریگرد  رگیدـکی  اب  یمالـسا  روشک  ود  هک  تسا  نیا  ینارجاهم  ياـقآ  یلـصا  ضرف  .دراد  ینیمخ  ماـما  رظن 
راـتفر یتح  دـندرک و  یم  ادـج  تموکح  زا  ار  ناملـسم  مدرم  هکنیا  مود  دنتـسناد و  یمن  عورـشم  یمالـسا و  ار  اـه  یثـعب  تموکح 

اب ار  قارع  شترا  مدرم و  راب  نیدـنچ  دنتـسناد و  یم  یثعب  میژر  تیعورـشم  بلـس  لیالد  زا  یکی  قارع  مدرم  اـب  ار  قارع  تموکح 
ار ماما  رظن  ینارجاهم  ياقآ  .دـندرک  توعد  مایق  یثعب و  تموکح  اب  تفلاخم  هب  هاش  تموکح  هیلع  ناریا  مدرم  مایق  زا  يریگ  ماـهلا 

گنج نیا  تسا  دقتعم  نینچمه  يو  .دنک  یم  در  رفک  مالسا و  گنج  دروم  رد 

31 ص :

.1381  / 5  / 22 دامتعا ، همانزور  . 34 - 1

.1381  / 5  / 27 دامتعا ، همانزور  . 35 - 2
میمـصت تیریدـم و  هوحن  رب  رظان  رتشیب  اه  شـسرپ  گنج و  هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  ینارجاهم ، ياقآ  تاراهظا  زا  لـبق  اـت  . 36 - 3

هسیاقم رد  نآ  ياهدمایپ  هک  دوشگ  ار  يدیدج  هزوح  ینارجاهم  ياقآ  نانخـس  یلو  .دوب  یـسایس  ضارغا  تاظحالم و  اب  اه  يریگ 
راکـشآ اجیردـت  نآ  راثآ  یعامتجا  یگنهرف -  تالوحت  رییغت و  هب  هجوت  اب  هدـنیآ  رد  تسا و  رت  قیمع  رایـسب  نیـشیپ  ياه  ثحب  اب 

.دش دهاوخ 
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روشک ود  ره  ندوب  یمالسا  هب  دانتسا  اب  تفگ  دیاب  اما  .دش  یم  شوماخ  هلصافالب  دیاب  داد  خر  هکنآ  زا  سپ  داتفا و  یم  قافتا  دیابن 
تشادن دوجو  انعم  نیا  دشاب ، روشک  ود  یسایس  راتخاس  ندوب  یمالسا  ضرف ، رگا  اریز  درب ؛ راک  هب  یشکردارب »  » ترابع ناوت  یمن 

هیاـپ ي رب  ار  گـنج  قارع  تموکح  نوچ  دـشاب ، روشک  ود  مدرم  ندوب  ناملـسم  ضرف ، رگا  ماـما  .درادـن (1)  دوجو  مه  نونکا  و 
نمض دسر  یمن  رظن  هب  یقطنم  یشکردارب  ناونع  زا  هدافتـسا  مه  زاب  دوب  هتخادنا  هار  هب  قارع  مدرم  عفانم  زا  ادج  یفادها  ضارغا و 

.دندرک یم  ینابیتشپ  تیامح و  قارع  شترا  ربارب  رد  عافد  زا  ناریا  تلم  هکنآ 

هلحرم رد  دـیاب  دـنوش  ریگرد  رگیدـکی  اـب  دوخ  عفاـنم  فادـها و  نیمأـت  يارب  ناملـسم  مدرم  زا  هورگ  ود  رگا  یتـح  موس  ضرف  رد 
زواجتم اب  زواجت ، ندـش  فقوتم  نامز  ات  نآرق  هیآ  صن  هب  سپـس  درک و  ییاسانـش  ار  گنج  هدـننکزاغآ  یلـصا و  زواـجتم  تسخن 

ياهروشک راتفر  دقن  رد  دننک (2) و  یم  هراشا  نآرق  هیآ ي  هب  یمالسا  ياهروشک  ناریفـس  عمج  رد  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  .دیگنج 
: دنیامرف یم  یمالسا 

دیهدب هحلاصم  امش  دندرک  فالتخا  مه  اب  نیملـسم  زا  يا  هفیاط  ود  رگا  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  یلاح  نیع  رد  فسالا  عم  «و 
یمالسا ياهروشک  زا  کی  مادک  .ادخ  مکح  هب  دهن  رس  هکنیا  ات  دینک  لاتق  وا  اب  دنـشاب ، یغای  اهنآ  زا  یکی  هچنانچ  رگا  اهنآ و  نیب 

هلباقم وا  اب  ادـخ  رما  هب  همه  هکنیا  ات  تسیک ؟ تسا  هدرک  موجه  هک  یـسک  نآ  و  تسیک ؟ یغای  یغاط و  هکنیا  رد  دـندرک  یـسررب 
 . (3) .دننک »

: دنسیون یم  دنتسرف و  یم  مایپ  یمالسا ، ياهروشک  سنارفنک  لک  ریبد  یطش ، بیبح  هب  نینچمه  ماما 

قارع تلود  رگا  اضرف  یمالـسا ، تکلمم  کی  هب  تسا  هدرک  موجه  تسا و  هدرک  یغب  تسا و  هدوب  مجاهم  هک  یـسک  نآ  اب  دـیاب  »
 . (4) ....ادخ » رما  هب  ددرگرب  هکنیا  ات  دننک  لاتق  وا  اب  دیاب  دشاب ، ملسم 

32 ص :

.تسا مهبم  قارع  تموکح  تیهام  زین  نونکا  تسا و  هدش  هتشون  مادص  طوقس  زا  لبق  باتک  . 37 - 1
هیآ 9. تارجح ، هروس  میرک ، نآرق  . 38 - 2

.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 124  ذخأم 5 ، . 39 - 3
.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 128 ، ذخأم 5 ، . 40 - 4
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ناریا و یعافد  تردق  یلـصا  ياه  هفلؤم  يریگ  لکـش  بجوم  گنج  تیهام  زا  ماما  يداقتعا  یـسایس -  ریـسفت  تسا  نشور  هچنآ 
ات یعافد  رکفت  يریگ  لکش  زا  گنج ، يایاوز  یمامت  رب  كاردا  ریسفت و  نیا  دش و  نمشد  اب  هلباقم  يارب  مدرم  هدرتسگ ي  روضح 

.تشاذگ ریثأت  دنب ، یناشیپ  زا  هدافتسا  اه  تایلمع  زمر  يراذگ و  مان  تاغیلبت ،

گنج یماظن  یسایس -  تیهام 

تسا (2) و تواـفتم  اـه  گـنج  عوـن  يرـصع  ره  رد  دراد (1) و  يا  هژیو  ياـه  هصخـشم  تیهاـم و  یگنج  ره  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب 
نییعت رد  یلـصا  ياـه  هفلؤم  رـصانع و  هک  دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  لاـح  دـنک (3)  یم  رییغت  اجیردـت  یگنج  ره  تیهاـم  نینچمه 
لماوع نینچمه  تخانش ؟ ار  یگنج  تیهام  ناوت  یم  يرایعم  هچ  ساسا  رب  هنوگچ و  رگید ، ترابع  هب  تسیچ ؟ گنج  کی  تیهام 

يامنهار هک  دـهد  یم  يا  هیرظن  تسایـس  اب  گنج  هب  تبـسن  هرابرد ي  ستیوزوـالک » « ؟ تسا مادـک  گـنج  تیهاـم  رییغت  رب  رثؤم 
تیهام تسایـس ، هجیتن  رد   (4) .رگید » ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  تسا  تسایـس  همادا ي  اهنت  گنج  : » تسا گـنج  تیهاـم  فیرعت 

میـسانشب ار  گنج  میهاوخب  رگا  : » تسا دـقتعم  ستیوزوالک  هیرظن ي  هب  هجوت  اـب  يوول » کـج   » .درک (5) دـهاوخ  نییعتار  گنج 
یم باختنا  رگید  رازبا  ياج  هب  ار  یماظن  رازبا  دنبای  تسد  دوخ  بولطم  فادها  هب  هکنآ  يارب  ناریگ  میمـصت  ارچ  هک  مینادـب  دـیاب 

نامه گـنج  عوقو  اـب  .تسا (7) و  فیرعت  لـباق  یـسایس  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اـه  تموـکح  نیب  گـنج  عـقاو ، رد   (6) .دننک »
تعیبط هدـننک ي  نییعت  تسایـس  هکنیا  لیلد  هب  ساسا ، نیمه  رب  .تسا (8)  هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  ملق  ياج  هب  هک  تسا  تساـیس 

 . .دنک (9) یم  نییعت  ار  يژتارتسا  لکش  یسایس  تایضتقم  نیاربانب  تسا  گنج 

33 ص :

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  نونکات ،» هتـشذگ  زا  گنج  موهفم  ، » رودـلاک يراـم  . 41 - 1
ص 16. هرامش 24 ، گنج ،

ص 112. ، 1377 ون ، حرط  تاراشتنا  حلاص ، ازریم  نیسحمالغ  همجرت  گنج ، هیرظن  ستیوزوالک و  دراواه ، لکیام  . 42 - 2
اکیرما و عفانم  اه و  تسایـس  بوچراچ  رد  قارع  راتفر  رفک و  مالـسا و  گنج  يانعم  هب  گنج  یتدـیقع  یـسایس -  تیهام  . 43 - 3
اهریغتم و ریثأت  تحت  نآ  همادا  زا  ناریا  فادها  گنج و  عوقو  فده  هفسلف و  یلو  دوب  تباث  گنج  نایاپ  ات  ادتبا  زا  اه  تردق  ریاس 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نآ  زا  یشخب  اجنیا  رد  هک  درک  رییغت  طیارش 
پاچ گنج ، یلاع  هرود  تاراشتنا  ربخیم ، یفطصم  همجرت  نردم ، ياه  گنج  رد  مراهچ  دعب  نامز  هرطیـس  ناهویگ ، رتلاو  . 44 - 4

ص 24. ، 1382 لوا ،
ص 26. نامه ، . 45 - 5

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  حلـص ،» گنج و  ياه  يروئت  ، » يوول کـج  . 46 - 6
ص 4. هرامش 26 ، رویرهش 1381 ،

ص 12 و 13. ذخأم 13 ، . 47 - 7
ص 6. ، 1380  / 8  / 9 يرهشمه ، همانزور  مود ، تمسق  گنج ،» ياه  هیرظن  ، » يارآ ناهج  لداع  . 48 - 8

ص 74 و 75. ذخأم 14 ، . 49 - 9
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اه و فده  عاضوا ، رد  دیاب  ار  یگنج  ره  تلصخ  تخانـش  دیلک  ستیوزوالک ، رظن  زا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دوخ  باتک  رد  یلاگ » »
تیهام نییعت  يارب  ری ،» یم  رتیپ   » هتـشون ي هب  نینچمه  .تسا (1)  هدیماجنا  گنج  هب  هک  درک  وجو  تسج  یسایس  دارفا  تامیمـصت 

یلجت نایب و  همه  هک  نآ ، ریاـظن  فدـه و  بیقعت  هوحن  ناـیوجگنج ، دادـعت  زا  ناوت  یم  ار  گـنج  نآ ، یلک  تاصخـشم  گـنج و 
تیهام نییعت  رد  لماع  هس  دسر  یم  رظن  هب  تاحیضوت  نیا  اب  .درک (2)  یسررب  تسا  گنج  يداصتقا  یعامتجا -  لماکت  هلحرم ي 

: دراد یساسا  شقن  گنج 

یسایس ياه  هزیگنا  فادها و  - 1

اه کیتکات  يژتارتسا و  فادها ، یماظن ، رازبا  - 2

.اهنآ يریگراک  هب  یهدنامزاس و  شور  اهورین و  بیکرت  تفاب و  - 3

تسایـس و هک  یماگنه  اریز  دراد ؛ يرت  مهم  شقن  تیمها و  فادها  ریاس  اب  هسیاقم  رد  یـسایس  دـصاقم  فادـها و  گنج  کی  رد 
نیـشناج یماظن  ياهرازبا  لارنژ و  دش و  دهاوخ  زاغآ  گنج  دـسرن  يا  هجیتن  هب  عفانم  فادـها و  نیمأت  يارب  یـسایس  ياه  لح  هار 

تلود عماوج و  نایم  تابـسانم  ءایـشا ، مادهنا  و  اه ، ناسنا  راتـشک  يریگرد و  تنوشخ و  هچرگ  .دوش  یم  اه  هرکاذم  اه و  تاملپید 
نیا اب  .دوش  یم  رهاظ  یماظن  يریگرد  گنج و  سابل  رد  هک  تسا  یـسایس  فادها  تسایـس و  نامه  لمع  رد  دـنک  یم  نییعت  ار  اه 

، گنج هدرتسگ ي  ای  دودحم  داعبا  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  رثأتم  گنج  یسایس  فادها  تسایس و  زا  گنج  یلک  تالوحت  حیـضوت 
، يژتارتسا یماظن ، رازبا  نینچمه  گنج و  شرتسگ  هب  ور  ای  یـشیاسرف  شور  ینالوط و  ای  هاتوک  نامز  نآ و  میالم  ای  دـیدش  مجح 

.دریگ یم  رارق  گنج  یسایس  فادها  ریثأت  تحت  یلم  عبانم  جیسب  نازیم  اه و  کیتکات 

هنوگچ گنج  تیهام  دیـسرب  دیاب  لاح  نآ ، هدنهد ي  لیکـشت  ياه  صخاش  رـصانع و  گنج و  تیهام  هرابرد ي  حیـضوت  زا  سپ 
هدـننک ي نییعت  ياه  هفلؤم  رـصانع و  هکنیا  هب  رظن  دـنمادک ؟ گنج  تیهام  رییغت  رب  رثؤم  لماوع  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؟ یم  رییغت 

.درک هجوت  گنج  تیهام  لوحت  رییغت و  ياهراک  زاس و  هب  دیاب  اذل  تسا  توافتم  نآ  رییغت  رب  رثؤم  لماوع  اب  گنج  تیهام 

34 ص :

ص 192. ، 1372 نارهت ، زکرم ، رشن  یمیکح ، نسحم  همجرت  حلص ، گنج و  نافوسلیف  یلاگ ، ب.و  . 50 - 1
پاچ سموق ، رـشن  يدنغزا  اضریلع  رتکد  يودهم و  قداصدمحم  رتکد  همجرت  شترا ، گنج و  سانـش  هعماج  ری ، یم  رتیپ  . 51 - 2

ص 33. ، 1376 مجنپ ،
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تیهام گنج  فادها  عقاو  رد  گنج ، رب  یـسایس  فادـها  هدـننک  نییعت  يروحم و  ریثأت  تسایـس و  گنج و  یگتـسویپ  هب  هجوت  اب 
؟ دنک یم  رییغت  هنوگچ  گنج  یسایس  فادها  دیسرپ  دیاب  ضرف  نیا  اب  .دهد  یم  رییغت  ار  نآ  یماظن  یسایس - 

یم رترثؤم  نآ  ریاظن  حالـس و  لماکت  زا  گنج  ینوگرگد  رد  ار  یعاـمتجا  تابـسانم  لوحت  ستیوزوـالک  تسا  دـقتعم  ری  یم  رتیپ 
ینیقی لوصحم  تسایس  یسایس و  رازبا  کی  گنج  : » دسیون یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  ستیوزوالک  رظن  دراواه » لکیام   » .دناد (1)

 . (2) .تسا » یعامتجا  يداینب  لماوع 

شسرپ لاح  .دراذگ  یم  ریثأت  گنج  یسایس  فادها  رب  هجیتن ، رد  تسایس و  رب  یعامتجا  یـسایس -  تیعـضو  رییغت  حیـضوت  نیا  اب 
يا هزادنا  ات  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک ؟ یم  رییغت  هنوگچ  یعامتجا  یـسایس -  تیعـضو  دوش : یم  حرط  يرگید 
دراد ییاهدمایپ  جیاتن و  تسا ، یماظن  یلمع  هک  گنج  .دـهد  یم  حیـضوت  نآ  تیهام  رییغت  تسایـس و  اب  ار  گنج  طابترا  هقلح ي 

فادها تامادقا و  رب  یسایس  تالوحت  رییغت و  نینچمه  .دوش  یم  تسایس  گنج و  یگتسویپ  لماع  دراذگ و  یم  رثا  تسایس  رب  هک 
.دراذـگ یم  ریثأـت  گـنج ، یلک  هنزاوم ي  رییغت  اـی  ظـفح  رد  هجیتـن  رد  تسکـش و  اـی  يزوریپ  بسک  رد  یماـظن و  ياـه  تاـیلمع 

رییغت یماظن ، يژتارتسا  رییغت  يریگ و  لکـش  نآ ، موادت  ای  یـسایس  فادها  رییغت  یماظن ، تالوحت  دنور  رب  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ 
.دهد یم  رییغت  ار  گنج  تیهام  یلک  يدنیآرب  رد  دراذگ و  یم  رثا  تاظحالم  ریاس  عبانم و  صاصتخا  نازیم  رد 

گنج کیژتارتسا  تیعضو  رد  رییغت 

ياه تیعـضو  يریگ  لکـش  شیادیپ و  .تسا  اهورین  یلک » نزاوت  تیعقوم و   » حیـضوت نیا  رب  رظان  گنج  رد  کیژتارتسا  تیعـضو 
هب .تسا  رثأتم  فلتخم  لماوع  زا  اهراتفر ، تامیمـصت و  عضاوم ، رب  نآ  ریثأت  هجیتن  رد  اهورین و  یلک  تیعقوم  شیارآ و  رد  توافتم 
رد دراوم  ریاس  تاناکما و  اهورین و  يریگراک  هب  رد  فلتخم  ياهدربهار  زا  هدافتـسا  گنج ، یـسایس  فادها  دنیآرب  رگید ، ترابع 

تیعقوم تیاهن 

35 ص :

ص 89. نامه ، . 52 - 1
ص 113. ذخأم 14 ، . 53 - 2
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نایز ای  دوس  هب  ار  گنج  هجیتن ي  نایاپ ، رد  ای  فلتخم  لـحارم  رد  دـناوت  یم  رما  نیا  .دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  گـنج  کـیژتارتسا 
.دهد رییغت  ریگرد  نیفرط  زا  یکی 

رد رییغت  ياـهراک  زاـس و  لـلع و  نینچمه  رثؤم و  ياـهریغتم  لـماوع و  کـیژتارتسا ، تیعـضو  موـهفم  هراـبرد ي  حیـضوت  زا  ادـج 
تیعقوم زا  حیحص  دروآرب  هبـساحم و  بسانم ، فادها  باختنا  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  مهم  يا  هلئـسم  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو 

يارب تاناکما  ورین و  دربراک  رد  بسانم  يژتارتسا  زاین ، دروم  تاناکما  ندرک  مهارف  عبانم و  صیصخت  نمشد ، يدوخ و  ناوت  اه و 
کی رد  يرترب  رثا  رب  یهاگ  هجیتن  رد  .تسا  رثؤم  دـیدج  ياه  تیعـضو  شیادـیپ  رد  اـهریغتم  لـماعت  عومجم  رد  فادـها و  ققحت 

دوش و یم  رجنم  رگید  فرط  رب  فرط  کی  هدارا ي  اه و  هتساوخ  لیمحت  هب  تیاهن ، رد  یماظن  ياه  تایلمع  هلـسلس  رد  ای  تایلمع 
.دش دهاوخ  صخشم  نیفرط  زا  یکی  قلطم -  ای  یبسن  تسکش -  ای  يزوریپ  اب  گنج  یلک  هجیتن ي 

ار هدـنیآ  ناوت  یم  نآ  تخانـش  كرد و  اب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  نآ  ياهراک  زاس و  گنج و  رییغت  لماوع  صخـشم  یعاـضوا  رد 
هک تسا  انعم  نیا  هدـننک ي  نایب  رما  نیا  دراد و  ینورد  یمظن  گنج  رب  مکاح  قطنم  .درک  لرتنک  تیادـه و  هجیتن  رد  ینیب و  شیپ 

تخانـش هدـننک ي  ناـیب  گـنج  هب  يدرکیور  نینچ  .تشذـگ  نآ  زا  تفرگ و  هدـیدان  ار  گـنج  ياهدادـخر  ثداوح و  ناوت  یمن 
.تسا عاضوا  تیاده  لرتنک و  فلتخم و  ياه  تیعضو  اب  ییورایور  رد  یناوتان  هجیتن  رد  گنج و  تاذ  رهوج و  زا  نتشادن 

رد .دوش  یم  داجیا  گنج  رد  اـه  هدارا  ییوراـیور  زا  لـصاح  شنکاو  شنک و  رب  هک  تسا  گـنج  رهوج  زا  رثأـتم  گـنج  رد  رییغت 
نیداینب هبناج و  همه  ییورایور  کی  رد  هدارا  ود  هکلب  دـنک  یمن  لمع  لعفنم  هدارا  ای  ناج  یب  مسج  کی  يور  هدارا  کی  گـنج ،

یم لمع  مه  يور  رب  لـماک  لـماعت  رد  و  ییارآ ، فص  مه  ربارب  رد  تیدوجوم ، تیوه و  عفاـنم و  زا  زیمآ  هرطاـخم  كرد  لـیلد  هب 
.تسا لوحت  رییغت و  بجوم  ییورایور  نیا  زا  لصاح  ییایوپ  .دننک 

و اه ، يژتارتسا  راکفا و  اه و  هشیدنا  رد  تیقالخ » روهظ   » فادها ققحت  يارب 
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.دهد یم  لکش  ار  يزوریپ  گنج و  ییاهن  هجیتن ي  هک  تسا  يرثؤم  لماوع  زا  تاناکما ، ورین و  يریگراک  هب  رد  لمع » راکتبا  »

رثأتم اه  شنکاو  شنک و  رثا  رب  هدـش  دـیلوت  يژرنا  گنج و  رهوج  زا  هک  تسا  رییغت  لصا  نامه  گنج  رد  تباث  لصا  اهنت  نیاربانب 
.تسا

ياـهرواب دراوم  زا  يرایـسب  رد  .دراد  دوـجو  يرثؤـم  تـالماعت  تارییغت »  » داـجیا رد  اـهرواب  هیحور و  اـب  اـهورین  تاـناکما و  ناـیم 
رد ورین  تاناکما و  يرترب  سکعب  یهاگ  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  نمـشد  رترب  تاناکما  ورین و  دناوت  یم  كدنا  یهورگ  يداقتعا 

.دهد یم  رییغت  ار  گنج  یلک  هجیتن ي  دنکش و  یم  مهرد  ار  لباقم  فرط  هیحور  هدارا و  یشیاسرف  يدنور 

تیعـضو لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  لوحت  رییغت و  شوختـسد  هراومه  لاس  تشه  لوط  رد  قارع  ناریا و  گنج  تاحیـضوت ، نیا  اب 
حتف ات  گنج  زاغآ  لصافدـح  رد  .تسا  هدوب  توافتم  فلتخم  طیارـش  لـماوع و  ریثأـت  تحت  اـهورین  یلک  هنزاوم ي  کـیژتارتسا و 
هیلک دریگب و  میمـصت  ناریا  هب  زواجت  رب  قارع  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  .دوب  قارع  دوس  هب  اهورین  یلک  هنزاوم ي  ادتبا  رد  رهـشمرخ 

تمواقم گنج و  رد  یمدرم  ياهورین  روضح  هلمج  زا  دیدج  لماوع  روهظ  .دنتسناد  یم  نکمم  ار  قارع  يزوریپ  نارظن  بحاص  ي 
.دش قارع  فادها  ققحت  عنام  داد و  رییغت  ار  قارع  تابساحم  زواجت ، نیا  ربارب  رد  یمومع 

هب قارع ، رگید  يوس  زا  .دشن  نیمأت  یماظن  يرترب  اب  قارع  یسایس  فادها  اریز  دوب ؛ قارع  تسکـش  هدننک ي  نایب  دیدج  تیعـضو 
ناریا یسایس  عضاوم  رب  ریثأت  يارب  تشاد  فرصت  رد  ار  عبرم  رتمولیک  رازه  رب 15  غلاب  یقطانم  ناریا و  كاخ  زا  یشخب  هکنیا  لیلد 

.تشاد یمهم  مرها 

هک دیـسرن  نایاپ  هب  گنج  اـهنت  هن  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش  عناـم  يرگید  رب  یکی  يرترب  زا  اـهورین  هنزاوم ي  شیارآ و  هلحرم  نیا  رد 
.دندرک زاغآ  عاضوا  رییغت  يارب  ار  يدیدج  یهدنامزاس  شالت و  نیفرط  دش و  مهارف  زین  نآ  همادا ي  هنیمز ي 

اب ات  دندوب  نامز  راظتنا  رد  دنتـسب و  دـیما  ناریا  لخاد  رد  یـسایس  تالوحت  رب  دـندرک و  هیکت  یلاغـشا  قطانم  فرـصت  رب  اه  یقارع 
يا هبرض  نتخاس  دراو 

37 ص :

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


رد زین  ناریا  الباقتم  .دریذپب  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  ات  دنزاس  راداو  ار  یمالـسا  يروهمج  دنهد و  رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  هنزاوم  یماظن 
لـضعم نآ  لصف  لح و  نودب  هک  دوب  یـسایس  یتابث  یب  تیعـضو  راچد  لخاد  رد  هدـش  لاغـشا  قطانم  رد  گنج  ریگرد  هک  یلاح 

يروهمج تیدوجوم  راوشد و  ار  يریگ  میمصت  یسایس  عاضوا  اب  یماظن  تیعضو  لماعت  .دنک  لح  تسناوت  یمن  ار  لاغشا  گنج و 
.دوب هدرک  راتفرگ  دوخ  جیاتن  دنمک  رد  ار  یمالسا 

ثعاب یماظن  ياه  يزوریپ  درک و  مهارف  ار  یلاغـشا  قطانم  يزاـسدازآ  هنیمز ي  یلخاد  عاـضوا  گـنج و  دـنور  رد  یجیردـت  رییغت 
.دش قارع  رب  ناریا  يرترب  بجوم  عومجم  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  دیدج  يا  هنزاوم  تالوحت  نیا  دـنیآرف  .دـش  یلخاد  عاضوا  تیبثت 

الباقتم دـش و  فیعـضت  تدـشب  قارع  تیعقوم  درک و  رییغت  کیژتارتسا  تیعـضو  رهـشمرخ ، حـتف  یلاغـشا و  قطانم  يزاـسدازآ  اـب 
لکـش ار  نارگیزاب  يریگ  میمـصت  راتفر و  عضاوم ، کیژتارتسا  تیعـضو  رد  لوحت  .تفای  دوبهب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیعقوم 

.دوب تالوحت  نآ  ریثأت  تحت  دش  ماجنا  هچنآ  تیاهن  رد  داد و 

کیژتارتـسا تیعـضو  رییغت  دـنور  مینک ، كرد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ار  ناریا  يریگ  میمـصت  تیهاـم  هوـحن و  تلع ، هکنیا ، يارب 
.مینک یم  یسررب  لصف  نیمه  رد  ار  گنج 

قارع یسایس  فادها 

هتشادن ینشور  نادنچ  هجیتن  قارع  یگنج  فادها  کیمداکآ  یسررب  هک  تسا  هدش  ببس  گنج  تیلوئـسم  فادها و  نایم  طابترا 
« رصاعم خیرات  اب  ات  تسا  طبترم  رـصاعم  تسایـس  اب  گنج  زاغآ  رد  فادها  نییعت   » هک تسا  مهم  رظن  نیا  لاح ، نیع  رد  .دشاب (1) 

رصاعم دادخر  نیرت  هتسجرب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو ، رد  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم  یخیرات  تافالتخا  زا  ریغ  هب  اریز   (2)
ناوـت یم  قارع  يارب  ار  یلـصا  فدـه  هس  تسا  دـقتعم  زنیبار » پیلیف   » .دـش تاـفالتخا  ندـمآ  دوـجو  هب  ثعاـب  هک  دوـب  هـقطنم  رد 

، گنج زاغآ  رد  فده  نیرتمهم  نینچمه  نیتسخن و  .دندوب  قارع  يژتارتسا  هدنهد ي  لیکشت  رصانع  هک  درمشرب 
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همانزور ي رد  يا  هلاقم  رد  اهدـعب  سیلگنا ، نیـشیپ  هجراخ ي  ریزو  نئوا ، دـیوید  هک  ناـنچ  .دوب  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  راـهم 
: تشون سیلگنا ) پاچ   ) نیدراگ

 . (1) .دنک » شکورف  ماجنارس  هدیسر و  فرصم  هب  يا  هقطنم  گنج  کی  لوط  رد  ناریا  یبالقنا  باهتلا  روش و  هک  میراودیما  ام  »

ياهدـمایپ اـب  لوـحت  زاغآرـس  ار  هقطنم  رد  نآ  ياهدـمایپ  ناریا و  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يا  هقطنم  یناـهج و  ياـه  تردـق 
ياهانگنت تیعقوم و  ثعب ، بزح  کیژولوئدـیا  تیهام  زا  هتـساخرب  يا  هقطنم  قئالع  ساسا  رب  قارع  .دـندرک  یبایزرا  کـیژتارتسا 

عفانم اب  وسمه  تاظحالم  ریاس  دوب و  هدـش  مامت  ناریا  دوس  هب  ریازجلا  دادرارق 1975  رد  هک  ناریا  اب  یـضرا  تافالتخا  کیتیلپوئژ ،
 . .دش (2) هدامآ  یلامتحا  تادیدهت  اب  هلباقم  دیدج و  ياه  تصرف  زا  هدافتسا  يارب  يا  هقطنم  یناهج و  ياه  تردق 

قارع لخاد  رد  نآ  ریثأت  زا  ناریا ، بالقنا  ینید  تیهام  روشک و  نیا  رد  نایعیـش  روضح  لـیلد  هب  قارع  یبهذـمریغ  میژر  دـنچ  ره 
زا رتشیب  ناریا  لخاد  رد  هقطنم و  رد  دـیدج  تالوحت  زا  لصاح  ياه  تصرف  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  دـهاوش و  یخرب  دوب  نارگن 

ثعب بزح  ياروش  وضع  للم و  نامزاس  رد  قارع ، قباس  ریفـس  یلع ، رمع  تاحیـضوت  .دوب  مادص  هجوت  دروم  یلامتحا ، تادـیدهت 
.دوب هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  درک  هلمح  ناریا  هب  هک  یخیرات  زا  لبق  لاس  کی  مادص  : » دیوگ یم  يو  .تسا  لمأت  لحم  هنیمز  نیا  رد 

 . (4) .دیاین » تسد  هب  رگید  لاس  ات 100  دیاش  هک  هدمآ  تسد  هب  یتصرف  تفگ  نکن ، هلمح  ناریا  هب  متفگ  وا  هب   (3)

نیا یماظن  یسایس و  ياهراتفر  لیلحت  قارع و  یمسر  تاماقم  تاراهظا  هب  انب 

39 ص :

لقن هب  ص 151 ، دنفسا 1381 ،  7 (، 10  ) قارع هب  اکیرمآ  یلامتحا  هلمح  باتزاب  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 56 - 1
هیروف 2003.  4 نیدراگ ، همانزور  زا 

عفانم هقطنم و  يارب  ناریا  هب  قارع  هلمح  ياهدمایپ  هرابرد  ارسالد  هریروک  ییایلاتیا  هیرشن ي  اب  اه  هبحاصم  رد  اهدعب  مادص  . 57 - 2
ظفح و يارب  اهنت  هن  المع  .دوب  هدمآرد  نارهت  هطلـس ي  تحت  نونکا  هقطنم ، یمامت  میدرک  یمن  هلخادم  ام  رگا  : » دـیوگ یم  برغ 

یتایح تیمها  يداـصتقا ، یکیژتارتسا و  رظن  زا  هک  میدـیگنج  یم  یقطاـنم  زا  عاـفد  يارب  هکلب  هناـیمرواخ ، ياـهروشک  زا  تسارح 
، یمشاه نسحم  رظن  ریز  مراهچ ، دلج  لاس 1362 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  باتک  « ) .میگنج یم  زین  اپورا  اکیرما و  يارب  اـم  دـنراد ،

(. ص 427 لوا ، پاچ  راهب 1376 ،
مادص ناریا ، رد  اکیرمآ  ترافـس  رد  ایـس  نامزاس  هاگـشناد  سیئر  تاراهظا  ربانب  هک  دهد  یم  ناشن  یلع  رمع  تاحیـضوت  . 58 - 3

هلحرم نیا  رد  یتـح  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  عقاو ، رد  .دوب  ناریا  هب  یماـظن  هلمح ي  هداـمآ ي  اـکیرمآ  ترافـس  فرـصت  زا  لـبق 
.دش ناریا  هب  قارع  هلمح  ریخأت  بجوم 

.تایحلا اب  یلعرمع  اب  هبحاصم  زا  هتفرگرب  هجراخ ، ریزو  نواعم  ردص  زا  لقن  هب  دیشر  یلعمالغ  . 59 - 4
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ماـظن طوقـس  ، » لوا فدـه  .تسا  رت  یلـصا  هتـسجرب و  اـه  یقارع  رظن  دروـم  فادـها  ناـیم  رد  فدـه  ود  دـسر  یم  رظن  هب  روـشک 
باتزاب زا  رثأتم  قارع ، لوا  فده  باختنا  .دوب  ناریا » هیزجت  ناتـسزوخ و  ناتـسا  فرـصت  ، » مود فدـه  و   » یمالسا (1) يروهمج 

یـشان ألخ  لاح ، نیع  رد  .دوب  يا  هقطنم  تالداعم  رییغت  زا  اهنآ  ناربهر  ینارگن  هقطنم و  ياهروشک  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه 
دوب نکمم  روشک ،) هیزجت  ماظن و  طوقـس  اب   ) یبالقنا ناریا  رب  قارع  عطاـق  يزوریپ  اـکیرما و  يژتارتسا  تسکـش  هاـش و  طوقـس  زا 

لیدبت بالقنا و  راهم  يارب  ار  قارع  فده  نایم  یگتسویپ  زنیبار  پیلیف  .دوش (2)  یبایزرا  قارع  يا  هقطنم  تردق  روهظ  همدقم ي 
: دهد یم  حیضوت  نینچ  نیا  يا  هقطنم  تردق  هب 

نیمود يوس  هب  ار  قارع  رما  نیا  رد  قیفوت  لباقم ، رد  .تفرگ  دوخ  هب  يرت  یمجاهت  لکـش  ناریا  بـالقنا  راـهم  يارب  قارع  شـالت  »
ناریا لاس 1971 ، رد  سراف  جیلخ  زا  ایناتیرب  جورخ  زا  سپ  هک  تسین  یکش  .داد  قوس  هقطنم  لک  رد  اوق  هنزاوم  رییغت  ینعی  فده ،
سراف جـیلخ  رد  تابث  ظفاح  دوش و  رهاظ  هقطنم  نیا  رد  طلـسم  ییایرد  تردـقربا  ناونع  هب  دوب  هتـسناوت  اریز  درب ؛ ار  دوس  نیرتشیب 

رد زین  قارع  .دنتشاد  رارق  يا  هقطنم  تردق  نیا  ذوفن  هرطیس و  تحت  بارعا ، هدنکارپ  کچوک و  ياهروشک  رگید ، ترابع  هب  .دوش 
نیا هجیتن ، رد  .دوب  هدـش  ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  تفن ، رودـص  يارب  مزال  ینالوط  طوطخ  هب  هجوت  اب  روصحم و  سراـف  جـیلخ  لاـمش 

زا سپ  هک  یتیصخش  یلم و  تراقح  هیحور  اب  هژیوب  کیژتارتسا ، يرباربان 

40 ص :

( قارع هب   ) لاس 1975 رد  دنمتردق  ناریا  هک  ار  يزیمآریقحت  دادرارق  نیـسح  مادـص  : » دـسیون یم  زمیات  كرویوین  همانزور  . 60 - 1
.دهد ناشن  ناریا  رد  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  ینوگنرس  ناکما ، تروص  رد  فعض و  دهاوخ  یم  يو  .دومن  وغل  دوب ، هدرک  لیمحت 

7 زمیات 6 /  كرویوین  ص 37  نارهت 1372 ، سدقم ، عافد  ياهشزرا  راثآ و  ظفح  داینب  یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  )
(. 1359 / 

هب ار  ناریا  هک  تسا  نیا  الامتحا  مادص  فده  نیرت  یلـصا  : » تشون یلیلحت  رد  قارع  ياه  فده  هرابرد ي  رورزبآ  هیرـشن  . 61 - 2
ار دوخ  وا  نینچمه  .دنک  تیاده  قارع ، بونج  نایعیـش  نایم  رد  ار  شروش )  ) بالقنا دناوتن  روشک  نیا  هک  دنک  فیعـضت  يا  هنوگ 

مادص هک  ییاهنآ  یلو  .دناد  یم  رصقم  اراکشآ  داد ، هاش  هب  اهدرک  گنج  همتاخ  يارب  هک  يروآ  مرـش  یـضرا  ياهزایتما  دروم  رد 
جیلخ رب  ار  دوـخ  روـشک  يرترب  دـهاوخ  یم  قارع  بلط  هاـج  مکاـح  .دراد  زین  یموـس  فدـه  وا  هک  دـنرواب  نیا  رب  دنـسانش  یم  ار 

هک ار -  ناتـسزوخ  زیخ  تفن  ناتـسا  هک  نآ  زا  رتـهب  یهار  هچ  رما ، نـیا  هـب  لوـصح  يارب  .دـنک  لـیمحت  برع  يربـهر  و  سراـف ) )
(. 1359  / 10  / 8 رورزبآ ، ص 91 ، نامه ، « ) .دنک هیزجت  دنشاب -  یم  برع  نآ  نانکاس 
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اریز دوب ؛ هتفرگن  رظن  رد  ار  قارع  میژر  لک  یشاپورف  دادرارق  نیا  هتبلا  دش ؛ دیدشت  دوب ، هدمآ  دیدپ  لاس 1975  رد  ریازجلا  دادرارق 
هک دـش  دراو  قارع  راـختفا  هـیحور  رب  يا  هبرـض  دادرارق  نـیا  دوـجو  اـب  .درکن  تیاـمح  قارع  ياـهدرک  زا  رگید  ناریا  نآ ، زا  سپ 

 . (1) .داد » یم  ناشن  المع  ار  روشک  ود  طباور  رد  يرباربان 

نیا رب  دیکأت  دوب و  قارع  یلم  تینما  زا  ریذپان  ییادج  ءزج  هک  سراف  جیلخ  تینما  هرابرد ي  قارع  یمسر  تاماقم  یخرب  تاراهظا 
رد مادـص  تاراهظا  .تسا  قارع  یعقاو  فادـها  هدـننک ي  نایب  میراد  یتسیلانویـسان  تادـهعت  هقطنم  لک  هب  تبـسن  ام  هک  عوضوم 

: تسا هجوت  لباق  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی   (2) رهم 1359 )  6  ) ربماتپس 1980 خیرات 28 

يارب سراف و  جـیلخ  تیبرع  ظفح  يارب  هک  متـسه  ممـصم  نم  .تسا  بارعا  مامت  يارب  رتشیب  هکلب  تسین  ام  يارب  اهنت  گـنج  نیا  »
 . (3) .منک » هزرابم  ناریا  ياه  یبلط  هعسوت  یبلط و  هاج  زا  يریگولج 

هناگ هس  ریازج  هب  تسا  هتـشاد  رظن  رد  تیبرع (4)  زا  عافد  ناونع  اب  قارع  هک  دوب  نآ  هدـننک ي  نایب  رابخا  زا  یخرب  راـشتنا  اهدـعب 
ار ربخ  نیا  رهم 1359  خیرات 12  رد  تسپ  نتگنـشاو  ییاکیرما  همانزور ي  .دنک  لاغـشا  ار  نآ  هلمح و  زمره  هگنت  یلاوح  رد  ناریا 
زا سپ  تعاس  ود  یکی  تشاد  دصق  قارع  هک  دندرک  شاف  سیلگنا  یماظن  عبانم  ( 1359  / 7  / 15  ) دعب زور  هس  .درک (5) و  رشتنم 

نامع زا  سیلگنا  یلو  .دـنک  لاغـشا  نامع  تیامح  اب  ار  یـسوموبا  کـچوک و  گرزب و  بنت  کـیژتارتسا  هریزج  هس  گـنج  عوقو 
 . .دندش (6) فرصنم  راک  نیا  نداد  ماجنا  زا  اه  یقارع  هجیتن ، رد  دهدن و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تساوخ 

یمالسا يروهمج  ماظن  ینوگنرـس  يارب  روشک  نیا  شالت  هدننک ي  نایب  قارع  یماظن  مادقا  تیهام  زا  هیلوا  ریوصت  تروص ، ره  رد 
ادتبا رد  هتبلا  دوب ؛ ناریا 

41 ص :

ص 46. ذخأم 25 ، . 62 - 1
، نارهت یللملا ، نـیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتـفد  قارع ، ناریا و  يزرم  تاـفالتخا  یخیراـت  یـسررب  ینادـلو ، يرفعج  رغـصا  . 63 - 2

.يراج لئاسم  رد  قارع  قباس  رواشم  ناولع  دماح  زا  لقن  هب  ص 571 ، ، 1368
.571 ص 572 ، نامه ، . 64 - 3

عوقو زا  شیپ  اکیرما  یماظن  راشتسم  کی  : » دیوگ یم  تیوک  ویدار  اب  وگو  تفگ  رد  مادص  قباس  نارواشم  زا  يولع  نسح  . 65 - 4
دـنک و زاغآ  ار  راک  نیا  سراف  جـیلخ  هقطنم  زا  دـیاب  تسا  بارعا  تدـحو  هشیدـنا  رد  رگا  تفگ ، مادـص  هب  ناریا  قارع و  گـنج 

راشتـسم نآ  هک  تفگ  يا  هسلج  رد  مادـص  گـنج  زا  لاـس  ود  تشذـگ  زا  سپ  ...دـهد  یم  ناـشن  ار  ناریا  زرم  تـشگنا  اـب  سپس 
(. ربخ يزکرم  دحاو  یسایس  تنواعم  ، 1377  / 10 هناگیب 10 /  ياه  هناسر  نتلوب  « ) .داد بیرف  ارم  ییاکیرما 

تاغیلبت یگنهرف و  تنواعم  مود  دـلج  تمواقم ، هسامح  سدـقم ،» عافد  لاـس  رد 8  زیمآ  حلـص  ياه  شـالت  ، » یحتف نسح  . 66 - 5
ص 97. ناتسمز 1369 ، اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  گنج 

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  يرسارس ،) موجه   ) مراهچ دلج  قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  اتکی ، نیسح  يراصنا و  يدهم  . 67 - 6
ص 333. ، 1375 مود ، پاچ  هاپس ، گنج 
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یسایس تافالتخا  ناریا  لخاد  رد  دش و  یشیاسرف  گنج  هکنآ  زا  سپ  یلو  دندرکن  ناونع  ار  فده  نیا  یتاظحالم  هب  انب  اه  یقارع 
نانچ .دنتفگ  نخس  یمالسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرس  ناریا و  هیزجت  زا  احیرص  دوخ  تاراهظا  رد  اه  یقارع  تفرگ  جوا  اددجم  زین 

رد ثعب ، بزح  یمـسر  ناگرا  هروثلا ، اب  هبحاصم  رد  قلخ ، شترا  هدنامرف  قارع و  ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر ، نیـسای  هط  هک 
: تفگ هام 1360  يد  رخاوا 

گنج کی  ...دوش  مدهنم  یلکب  ناریا  رب  مکاح  میژر  هکنیا  رگم  دیسر  دهاوخن  نایاپ  هب  گنج  هک  مینک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ام  »
 . (1) .تسا » تشونرس  گنج  تقیقح  رد  هکلب  تخادنا  قیوعت  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزرم 

زا سپ  هام  دنچ  هک  نانچ  دننک  فرصت  ار  نارهت  دنا  هتشاد  دصق  اه  یقارع  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرس 
(2) .دوبن » نارهت  هب  ندیسر  یماظن  رظن  زا  ام  فده  : » هک درک  حیرصت  قارع  یلم  ياروش  سلجم  رد  یقطن  یط  مادص  گنج ، زاغآ 
زا یـشان  ياهدمایپ  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  .تسا  هدـش  یم  لابند  يزیر  همانرب  اب  فدـه  نیا  ققحت  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ،

ییارگاو یعون  هب  ناریا (3)  یماظن  تسکش  تیاهن  رد  ناریا و  قطانم  اهرهش و  زا  رگید  یخرب  ناتـسزوخ و  طوقـس  گنج و  زاغآ 
اکیرما یـسایس ، ياه  کهورگ  هدش ي  یهدنامزاس  ای  شوجدوخ  ياه  تکرح  رب  هوالع  هکنیا  نمـض  .دش  دهاوخ  رجنم  نارهت  رد 
رـشتنم ینیمخ  ماما  تلحر  رب  ینبم  ار  يربخ  گنج ، زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  اهنت  دادغب ، ویدار  هک  نانچ  .درک  دهاوخ  یتامادـقا  زین 

هدوب اه  یقارع  هب  يربخ  هعیاش ي  نیا  لاقتنا  ای  تابـساحم  یخرب  زا  رثأـتم  هکلب  دوبن  یناور  یتاـغیلبت و  مادـقا  ـالامتحا  هک  درک (4) 
.تسا

: دیوگ یم  تافرع  رسای  زا  لقن  هب  یمشاه  ياقآ  دوب  نآ  هیزجت ي  ناتسزوخ و  ناتسا  فرصت  هک  قارع  مود  فده  هرابرد ي 

42 ص :

ص 527. ذخأم 30 ، . 68 - 1
، تسفا تکرش  نمهب 1361 ، هجراخ ، ترازو  یقوقح  رتفد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  رب  یلیلحت  . 69 - 2

ص 8.
اب دندرک  یم  روصت  دندومن  زاغآ  یعیسو  حطـس  رد  ار  مجاهت  هک  قارع  ناربهر  : » دسیون یم  وکـسم  خرـس  هراتـس  همانزور  . 70 - 3

(. 1359  / 8  / 8 وکسم ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  ترافس  « ) .دش دهاوخ  هعطق  هعطق  هتفاین ، ماود  زین  ناریا  میژر  یماظن ، تسکش 
تاراشتنا یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  رظن  ریز  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  . 71 - 4

ص 31 و 32. ، 1372 نارهت ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد  داهج 
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هشقن مدید  دادغب  گنج  قاتا  رد  نم  هک  تفگ  نم  هب  دمآ  ناریا  هب  گنج  عورش )  ) زا دعب  هک  يرفس  نیلوا  رد  تافرع  رـسای  ياقآ  »
ار ناهبهب  نامیلس و  دجسم  دیناد  یم  امش  بوخ  .ناهبهب (1)  دوب و  لوا  تکرح  فده و  نامیلس  دجسم  رد  ار ، نآ  ياه  حرط  اه و 
« .دوب هتفر  ناتـسزوخ  لک  دوب و  هدـش  عطق  نام  یتفن  قطانم  ایرد و  هب  ام  ياه  هار  همه  ینعی  دیـسر  یم  اج  ود  نیا  هب  قارع  رگا  هک 

 . (2)

ار قارع  کیتیلپوئژ  ياهانگنت  دشاب  قارع  هنابلط  هعـسوت  فادها  تمدخ  رد  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  ناتـسزوخ  هیزجت  فرـصت و 
ماظن فیعـضت  هلزنم ي  هب  یماظن  یـسایس -  دادخر  نیا  ياهدمایپ  .دوب  داد 1975  رارق  وغل  ياـنعم  هب  لـمع ، رد  درک و  یم  فرطرب 

یم دوجو  هب  روشک  یضرا  تیمامت  ظفح  زا  یتیافک  یب  رد  ار  یتیاضران  هنیمز  رما ، نیمه  دش و  یم  یبایزرا  ناریا  رد  سیـسأت  هزات 
: هک تسا  رظن  نیا  رب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  .دش  یم  رجنم  یتابث  یب  جرم و  جره و  هب  هک  دروآ 

یم اه  ییاـکیرما  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  دـش  یم  لیدـبت  قارع  اـم و  نیب  یمئاد  عازن  کـی  تروص  هب  دـعب  هتفرگ و  ناتـسزوخ  رگا  »
فادها دندنام ، یم  دنمزاین  دـندیرخ و  یم  هحلـسا  دـنتفا ، یم  مه  ناج  هب  یـشیاسرف  تروص  هب  هقطنم  تردـق  ود  ینعی  دنتـساوخ ؛

روشک 20 کـی  هک  دـش  یمن  مه  روصت  دـهدب ، تسکـش  ار  اـم  دوز  یلیخ  قارع  دـنراذگن  هک  دوـب  نکمم  دوـب ، داـیز  یلیخ  اـهنآ 
عجترم بارعا  لیئارسا و  لایخ  دمآ و  یم  دوجو  هب  ینوناک  کی  هقطنم  رد  طقف  دهدب ، تسکش  ار  ینویلیم  روشک 60  کی  ینویلیم 

یعفانم گنج  نیا  رد  اه  ییاکیرما  اذل  .دش  یم  تحار  اه  ییاکیرما  و 

43 ص :

رد : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دنک و  یم  هراشا  توریب  رد  تافرع  اب  يرگید  تاقالم  هب  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمـشاه  ياقآ  . 72 - 1
، نم ياقفر  زا  يدایز  هدـع   ) متـشاد تافرع  رـسای  ياـقآ  اـب  ینـالوط  هسلج  کـی  یبش ، متفر ، توریب  هب  نم  هک  یتقو  گـنج  لـیاوا 
هک مدـید  ار  يا  هشقن  اه  یقارع  گنج  قاتا  رد  : تفگ ناشیا  .دوب ) تاـفرع  رـسای  رتفد  رد  یمـسر  هسلج ي  کـی  دـندوب و  مهارمه 

همه .دـنور  یم  ناهبهب  ات  دـننک  یم  روبع  زاوها ، نارهت -  هداج  نهآ و  هار  لوفزد و  زا  ینعی  دوب ، ناهبهب  اـت  قارع  شترا  يورـشیپ 
، دشاب یک  تسد  ناتسبرع »  » نیا الاح  .دش  یم  ناتسبرع »  » مان هب  تکلمم  کی  هقطنم  نآ  مامت  زاوها و  نادابآ ، رهشهام ، ناتسزوخ ،

زیچ کـی  يدوعـس ، ناتـسبرع  لـثم  اـی  تیوک ، لـثم  روـشک  کـی  دـیاب  اـقیقحت  .میناد  یمن  زوـنه  اـم  هک  تسا  ییاـهزیچ  ءزج  نیا 
اب فراعم  هیرشن  رتفد  مراهچ ، دلج  لاس 1362 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  یناجنسفر ، یمـشاه  « ) .دشاب يزیچ  روط  نیا  ای  ییاکیرمآ ،

«. 1362  / 2 مود 2 /  هبطخ ي  ص 108  راهب 1376 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  يراکمه 
ص 12. ، 1379  / 7  / 9 یمالسا ، يروهمج  همانزور  ، 1379  / 7 هعمج 8 /  زامن  . 73 - 2
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جیلخ فرط  ود  رگا  .تشاد  ندش  هقطنم  مرادناژ  يارب  مادـص  هک  ییاهدـیما  نینچمه  تسا و  هتـشاد  مادـص  همه  زا  رتشیب  دنتـشاد ،
 . (1) .دوب » مهم  یلیخ  قارع  يارب  تفرگ ، یم  ار  رهشوب  یکیدزن  ات  سراف 

هورگ ناربهر  اب  یتح  دـنا و  هتـشاد  رظن  رد  هقطنم  نیا  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياه  حرط  اه  یقارع  دـهد  یم  ناشن  رابخا  زا  یخرب  راشتنا 
، مجاهت زا  لبق  ار  رایتخب  اه  یقارع  هک  نانچ  .دنتفریذپن (2)  ار  يراکمه  داهنشیپ  اه  هورگ  یضعب  دنتفرگ و  سامت  مه  فلاخم  ياه 
رد رایتخب ، نواعم  يریـشم ، دمحم  اهدعب  .دنداد  يو  هب  ینابیتشپ  يراکمه و  لوق  هژون  ياتدوک  رد  یتح  دـندرک و  توعد  قارع  هب 

« .دوب هتفرگ  ضرق  نیسح  مادص  زا  رالد  نویلیم  غلبم 40  رایتخب  : » دـیوگ یم  یقارن  ناسحا  هب  سیراپ  رد  يو ، يریزو  تسخن  هرود 
 . (3)

دـنک و کمک  قارع  هب  تسا  هدامآ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرـس  يارب  درک  مالعا  ناریا  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  یتح  راـیتخب 
هداد (6) لیکشت  شخبیدازآ  شترا  انایرآ  دبـشترا  هکنیا  رب  ینبم  رابخا  زا  یخرب  راشتنا  .تسا (5)  هدوب  قارع  رد  هتشذگ (4)  هتفه 

یم درک  مالعا  هسنارف  نویزیولت  اـب  يا  هبحاـصم  رد  راـیتخب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  اـتدوک (7)  يارجا  يارب  ندـنل  رد  يا  هتیمک  و 
کی زا  یشخب  اهنیا  یمامت  .تسا (8)  هتشاد  ییاه  سامت  ییاپورا  روشک  دنچ  اب  دهد و  لیکشت  دیعبت  رد  یناریا  تلود  کی  دهاوخ 

تارکمد و بزح  ولمـساق و  يراکمه  اـب  ناتـسدرک  ناـجیابرذآ و  رد  دوش و  رقتـسم  ناتـسزوخ  رد  راـیتخب  دوب  رارق  دوب و  ویراـنس 
فرـصت زا  سپ  دندوب  راودـیما  اه  یقارع  دـهد  یم  ناشن  زین  رابخا  زا  هراپ  .دننک (9)  مادـقا  نارهت  فرـصت  يارب  نابزیلاپ  يراکمه 

هنیمز نیمه  رد  ردص  ینب  .دننک (10)  داجیا  دیعبت  رد  تلود  بالقنادض  ياه  هورگ  ریاس  رایتخب و  ندناوخارف  اب  ناتـسزوخ  ناتـسا 
هلمح ي هرابرد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد 

44 ص :

.1379  / 12  / 1 یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 74 - 1
ردص ینب  نسحلاوبا  زا  لقن  هب  ، 119 ص 120 -  رارحا ، دمحا  اب  وگو  تفگ  رد  يولهپ  اضر  هدنیآ ، هتشذگ و  يولهپ ، اضر  . 75 - 2

ص 809 و 810. مود ، دلج  هبرجت ، سرد و  باتک  زا  ناریا  روهمج  سیئر  نیلوا 
زا جراخ   ) یمالـسا بالقنا  تاراشتنا  ناریا ، بـالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 76 - 3

ص 810 و 811. ، 1380 روشک ،)
مادص اب  تشهبیدرا 1359  طساوا  رد  رایتخب  روپاش  : » دیوگ یم  ص 790 ) مود -  دلج   ) دوخ تارطاخ  باتک  رد  ردص  ینب  . 77 - 4

.تفرگ رارق  هدوت  بزح  لوا ، ریبد  يروناـیک ، راـیتخا  رد  قارع  تسینوـمک  بزح  قـیرط  زا  تاـقالم  نیا  ربـخ  .درک  رادـید  نیـسح 
ناریا كاخ  زا  يا  هرذ  راتـساوخ  یقارع  : » تفگ يوسنارف  چرام  يراپ  هیرـشن ي  اـب  هبحاـصم  رد  قارع  زا  تشگزاـب  زا  سپ  راـیتخب 

(. 1359  / 2  / 31 مدرم ، همان  زا  لقن  « ) .دنتسین
.1359  / 7 زور 30 /  شرازگ  ص 521 ، ذخأم 33 ، . 78 - 5

.لیئارسا ویدار  ، 1359  / 7  / 5 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن   » سراپ يرازگربخ  . 79 - 6
.وکسم ویدار  نامه ، . 80 - 7

.1359  / 7  / 5 لیئارسا ، ویدار  ، 1359  / 7  / 6 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن  ، » سراپ يرازگربخ  . 81 - 8
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ص 93 و 94. ذخأم 36 ، . 82 - 9
عیرـس يورـشیپ  ناریا ، هب  شـضرعت  رد  قارع  یلـصا  حرط  : » دسیون یم  قارع  فلاخم  قثوم  عبانم  زا  لقن  هب  زمیات  يدناس  . 83 - 10
ناونع اب  هدـش  دازآ  یحاون  نآ  زا  سپ  دـننزب و  ماـیق  هب  تسد  اـهنآ  اـت  دوب  ناریا  یلحم  لـیابق  هب  ناـنآ  نتـسویپ  یقارع و  ياـهورین 

(. ص 107 ، 1359  / 8  / 4 زمیات ، يدناس  یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  « ) .دوش مالعا  ناریا  يدازآ  يروهمج 
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: دیوگ یم  رایتخب  شقن  ناریا و  هب  قارع  یماظن 

تموکح درک و  یم  طوقـس  روـشک  زا  یـشخب  لوا  هلمح ي  لوا و  هبرـض ي  رد  هک  دوـب  نیا  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  یلـصا  حرط  »
 . (1) .دش » یم  رقتسم  هدش ، طوقس  شخب  نیا  رد  رایتخب  ياقآ 

: دنک یم  هفاضا  يو 

رظن هب  .درک  یم  لابند  ار  يروهمج  جـنپ  هب  ناریا  هیزجت  مادـص  هکنآ  لاح  دـنا  هداد  رایتخب  هب  اه  یقارع  هک  تسا  هدوب  یحرط  نیا  »
زا دـعب  دـننک و  یم  تیامح  تلود  نیا  زا  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یخرب  هک  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  ناـنیمطا  نیا  راـیتخب  دـسر  یم 

 . (2) .دش » ویرانس  نیا  يارجا  زا  عنام  ناتسزوخ  فرصت  رد  قارع  یماکان  یلو  .دنک  یم  مالعا  ار  دوخ  تیامح  زین  اکیرما  یتدم 

اسآ قرب  گنج  يژتارتسا 

، يا هقطنم  یللملا و  نیب  یـسایس و  تاظحالم  زا  يریذـپریثأت  رب  هوـالع  یـسایس  فادـها  ققحت  يارب  قارع  یماـظن  يژتارتسا  نییعت 
هتیمک کی  اه  یقارع  روظنم ، نیدب  .دوب  بالقنا  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعـضو  یـسایس و  یلخاد  عاضوا  زا  كاردا  هیاپ ي  رب  رتشیب 

يرظن و ییاناوت  اب  گنج  هدکـشناد ي  زا  لیـصحتلا  غراف  یقارع  نارـسفا  روضح  اب  ار  تاـعلاطم » هتیمک ي   » ناونع هب  هبتر  یلاـع  ي 
، ناریا ياه  تیموق  هژیوب  تیعمج و  یگدنکارپ  ناریا ، یسایس  عاضوا  دننام  ییاه  هنیمز  رد  تاعالطا  هیلک ي  .دنداد  لیکـشت  یلمع 

دای هتیمک ي  .دـش  یم  هداد  رارق  هتیمک  رایتخا  رد  حلـسم  ياهورین  تیعـضو  يداصتقا و  عاضوا  یتاـعالطا ، یتینما و  ياـه  سیورس 
یهاگرارق اه  یقارع  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  یتدم  یتح  .درک (3)  یسررب  راکتشپ  اب  رمتسم و  هام  دنچ  ار  فلتخم  ياه  حرط  هدش 

 . .دننک (4) تیاده  زکرمتم  تروص  هب  ار  دوخ  یتینما  یتاعالطا -  ياه  تیلاعف  ات  دندرک  ریاد  هرصب  رد  یماظن 

45 ص :

ذخأم 40 ص 302. . 84 - 1
36 و 94. ذخأم 93 ، . 85 - 2

ص 39 و 40. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق  ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 86 - 3
ناتسبات 1379. ناتسبرع ، رد  ناریا  تقو  ریفس  ییاعد  دومحم  دیس  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 87 - 4
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شنکاو رد  ناریا  یعافد  تردـق  یبایزرا  فدـه  اـب  لاـس 1359  لوا  همین ي  رد  هژیوب  روشک  ياـهزرم  رد  قارع  یماـظن  تاـکرحت 
زا یعامتجا ، یسایس -  یتابث  یب  يداصتقا و  فعض  رب  هوالع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اه  یقارع  یماظن ،

.تسین رداق  قارع  شترا  مجاهت  ربارب  رد  هلباقم  ای  يریگشیپ  يارب  بسانم  یشنکاو  هب  تسا و  هدش  فیعض  تدش  هب  زین  یماظن  رظن 
دیدـشت هدـننک ي  ناـیب  اـه  یقارع  رظن  زا  زین  ناریا  هب  حالـس  شورف  فقوت  هجیتن ، رد  اکیرما (1) و  اب  ناریا  یـسایس  تابـسانم  عطق 

، عطاق هبرـض ي  کی  نتخاس  دراو  فده  اب  ار  دودحم  كرحترپ  يژتارتسا  اه  یقارع  یبایزرا ، نیا  بوچراچ  رد  .دوب  ناریا  یناوتان 
 . .دندرک (2) باختنا  یسایس  دصاقم  نیمأت  رترب و  تیعقوم  هب  یبای  تسد  يارب  دودحم  عیرس و 

هنیمز نیا  رد  ییارماسلا  قیفو  .دوب  گنج 1967  رد  رصم  هب  هلمح  رد  لیئارـسا  هبرجت ي  زا  رثأتم  ناریا  هب  هلمح  يارب  مادص  يوگلا 
: دیوگ یم 

ار اهنآ  تشپ  ناناوج  هقیقد  زا 20  دعب  هللا  ءاش  نا  تفگ  يو  .دوب  حلـسم  ياهورین  لک  هدنامرف ي  دـمآ  ام  دزن  مادـص  هک  یماگنه  »
ياه هاگدورف  هیلع  لیئارـسا  ییاوه  تالمح  هزور و  شـش  گنج  زا  هک  تفگ  یم  ار  نانخـس  نیا  یلاح  رد  يو  .تسکـش  دنهاوخ 
هدرک دوبان  ار  رـصم  ییاوه  يورین  دـصرد  هقیقد 65  دـنچ  یط  گـنج  نآ  رد  اـه  یلیئارـسا  .دوب  هتفرگ  وگلا  لاس 1967  رد  رـصم 

 . (3) .دندوب »

نینچمه يو  .دنتـشاد  شقن  ناریا  هب  هلمح  يارب  مادـص  عیجـشت  کیرحت و  رد  رایتخب  دـننام  یناسک  تسا  رظن  نیا  رب  یقارن  ناسحا 
 . .تسا (4) هتعاس  دنچ  شدرگ  کی  لثم  ناریا  لاغشا  دندرک  یم  رکف  مادص  قارع و  شترا  هک  دیوگ  یم 

46 ص :

ور هبور  يدایز  ياه  يراوشد  اب  ناریا  دندز ، مجاهت  هب  تسد  اه  یقارع  هک  یماگنه  : » دـسیون یم  دوخ  هلاقم  رد  لیب  زمیج  . 88 - 1
.دوب فیعـض  تاـبث و  یب  روشک  داـصتقا  .دـش  یم  دـیدهت  یجراـخ  یلخاد و  ياـهورین  فرط  زا  يدـج  يا  هنوگ  هب  بـالقنا  دوب و 

یتسیرورت و تامادـقا  هب  ترداـبم  بالقنادـض  ياـهورین  دـندرک و  شروش  روشک  یبرغ  لامـش  رد  درک  فیاوط  زا  یمهم  رـصانع 
تـشادزاب تلع  هب  زین  نآ  نانامیپ  مه  هدـحتم و  تالایا  هک  دوب  یلاح  رد  همه ، نیا.دـندرک  یم  طاقن  ریاـس  نارهت و  رد  يراـکبارخ 

زواجت و یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  « ) .دـندرک یم  دراو  ناریا  هب  يدایز  راشف  یللملا  نیب  هنحـص  رد  ییاکیرما ، ياـه  ناـگورگ 
(. ص 416 مود ، دلج  نارهت 1368 ، هیحور ، بالقنا و  گنج ، هلاقم ي  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ،

يرازگربخ همجرت  راهب 1398 ، ری ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن » لیلحت  هیزجت و  کی  قارع ،» ناریا و  گـنج  ، » شراـک میارفا  . 89 - 2
ص 40. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  لک ، داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج 

ص 14. مراهچ ، هرامش  ، 1361  / 12  / 6 ون ، سای  همانزور  رطق ، هریزجلا  هکبش  اب  یصاصتخا  هبحاصم  ییارماسلا ، قیفو  . 90 - 3
زا جراخ   ) یمالـسا بـالقنا  تاراـشتنا  : ناریا بـالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 91 - 4

، نارهت نایناریا ، هعماج  هیرـشن  ماخ ) تشخ  رد   ) یقارن ناسحا  ياقآ  اـب  يوبن  میهاربا  هبحاـصم  زا  لـقن  هب  ص 810 ، ، 1380 روشک )
ص 162. ، 1378
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: تسا هتشون  ناریا  هب  هلمح  زا  قارع  فادها  هرابرد ي  قارع ، میژر  یتاعالطا  هیاپدنلب  ماقم  ییارماسلا  قیفو  رکشلرس 

ياهزرم زا  لیذ  حورـشم  فادها  ققحت  روظنم  هب  ( 59  / 7  / 1  ) 1980 ربماتپس زور 23  دادماب  تعاس 2  رد  قارع  شترا  ياـهورین  »
 . (1) دنتشذگ : ناریا 

جاح هقطنم ي  رد  يزرم  مهم  ياهورین  زا  یخرب  لرتنک  لاغـشا و  یلامـش و  یتایلمع  هقطنم ي  رد  دوخ  ياهورین  تیعقوم  تیبثت  ( 1
هقطنم رد  رگید  تاـعافترا  یخرب  نیوجنپ و  هقطنم ي  رد  و  ناطلـس ) چوق  وراـم و  هقطنم  رد   ) ناریا نورد  رد  عافترا 1864  نارمع ،

.هینامیلس قرش  رد  هلیوط 

هب مچناجنک »  » هگنت ي يارب  لامـش  فرط  هب  هلمح  طخ  شرتسگ  نارهم ، رهـش  لاغـشا  يارب  ینایم  یتاـیلمع  هقطنم  رد  يورـشیپ  ( 2
برغ و نالیگ  نیریش ، رصق  ياهرهش  لاغشا  رهش ، تفن  یتفن  تاسیسأت  رهـش و  تفن  راموس ، ياهرهـش  لاغـشا  مالیا ، ناتـسا  تمس 

«. کشخ هناد   » و هنیلوک »  » ياه هپت  هگنت و  نیا  لرتنک  يارب  قاط » ياپ   » هگنت يدورو  فرط  هب  يورشیپ  باهذ و  لپرس 

ناتـسا لاغـشا  تـشاد ، يا  هژیو  تـیمها  هـک  لوـفزد  رهـش  لاغــشا  فدـه  اـب  بوـنج  یتاـیلمع  هـقطنم ي  رد  یلــصا  يورــشیپ  ( 3
الاـمتحا ] ریدـب خیـش  ياهرهـش  فرط  هب  يورـشیپ  .ناداـبآ  رهـشمرخ و  ياهرهـش  دوردـنورا و  یقرـش  هنارک ي  ]و  ناتـسزوخ ] زاوـها

.هرامعلا یقرش )  ) لامش رد  نارلهد  رهش  لاغشا  ونیم و  هریزج )  ) ردنب رهشهام و  ]و  ناگداش

یضعب لاغشا  ییاهن  فده  ینایم ، روحم  رد  .دوب  نانآ  اب  هلباقم  یناریا و  ياهورین  ندرک  ریگ  نیمز  لامش ، روحم  تایلمع  زا  فده 
، دادـغب تمـس  هب  يورـشیپ  هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  یناریا  ياهورین  ندـیبوک  مه  رد  اـه و  هگنت  لرتنک  مهم و  ریغ  ياهرهـش  زا 

ینوگنرـس هب  هک  مییوگن  رگا  میدـش  یم  قفوم  هچناـنچ  دوب ، گـنج  یقیقح  روـحم  هک  بوـنج ، روـحم  رد  .دوـب  توـک  اـی  یلاـید 
 . (2) .دوش » رجنم  ناریا  رب  قارع  هدارا ي  لیمحت  هب  تسناوت  یم  دیدرگ ، یم  رجنم  روشک  نیا  ندش  یشالتم  ناریا و  تموکح 

47 ص :

روبع زرم و  رد  يریگرد  .دش  زاغآ  رهظزادـعب  تعاس 2  لاس 1359 ، رویرهش  خیرات 31  رد  قارع  شترا  يرـسارس  زواجت  . 92 - 1
.دوب هدش  زاغآ  لبق  ياهزور  رد  یتح  قطانم  یخرب  رد  اه  یقارع 

ص 62. ذخأم 48 ، . 93 - 2
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ماظن نیا  ییاناوت  یمالسا و  يروهمج  ماظن  تایح  موادت  ناتسزوخ ، ناتسا  فرصت  رد  قارع  یناوتان  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هلـصافالب 
قارع تسکش  لیلد  هک  دش  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  یبایزرا و  قارع  تسکـش  یماکان و  مئالع  هلزنم ي  هب   ، (1) نارحب ، تیریدم  رد 

نیب یفاک  طابترا  داـجیا  يارب  قارع  یناوتاـن  ینعی  یـسایس  تابـساحم  رد  دـیاب  ار  نآ  تلع  هکلب  تسین  یکیژتارتسا  ياـه  یباـیزرا 
 . .درک (2) وجو  تسج  دوش  یم  هدافتسا  روظنم  نیا  يارب  هک  يرازبا  یجراخ و  تسایس  فادها 

يریگ میمصت  دوخ  تابـساحم  هیاپ ي  رب  قارع  هکنیا  ضرف  اب  تسا و  دربن  هنحـص  رد  دیدج  یتیعقاو  هک  قارع  تسکـش  شریذپ  اب 
هنحـص ي رد  یتایعقاو  هچ  رگید ، ترابع  هب  دوب ؟ طلغ  قارع  تابـساحم  زا  شخب  مادک  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  هدرک 

؟ دنا هدرکن  هجوت  نادب  تابساحم ، رد  ای  دنتشادن  ینشور  كاردا  نآ  زا  اه  یقارع  نیا  زا  شیپ  هک  درک  روهظ  گنج 

قارع و اب  هلباـقم  يارب  عباـنم  جیـسب  یهدـنامزاس و  يارب  روشک  یتیریدـم  ناوت  یعاـمتجا  یـسایس و  هبنج ، ود  رد  دـسر  یم  رظن  هب 
یماظن كوش  زا  یشان  یلامتحا  ياهدمایپ  دش  ببس  تمواقم  هلباقم و  يارب  یگنج  قطانم  رد  هژیوب  مدرم  یمومع  شنکاو  نینچمه 
یماکان یلصا  لیلد  هلئسم  نیمه  دوش و  راهم  هاتوک  نامز  رد  گرزب  یماظن  تسکش  نینچمه  ماظن و  یشاپورف  یسایس و  راتخاس  رب 

؟ دوب یلماوع  هچ  زا  رثأتم  یماظن  هنحص ي  رد  نآ  ياهدمایپ  مدرم و  ياهدمایپ  مدرم و  شنکاو  اما  دوب ، قارع  تسکش  و 

تاـشقانم و رثا  رب  یلو  تشاد  دوـجو  هعماـج  نییاـپ  تاـقبط  رد  رتـشیب  هک  مدرم  ینید  یبـالقنا و  يژرنا  هیحور و  دـسر  یم  رظن  هـب 
رد .درک  ریگ  نیمز  دیبوک و  مه  رد  ار  قارع  یماظن  يورین  دـش و  راکـشآ  دـش و  دازآ  هرابکی  هب  دوب  هدـش  ناهنپ  یـسایس  تاباهتلا 

دوش و راکشآ  گنج  رثا  رب  بالقنا  ناهنپ  هوجو  زا  یـشخب  دش  ببـس  دوب  گرزب  یبالقنا  ریگرد  هک  يروشک  هب  قارع  هلمح  عقاو ،
«، يریبز دـمحا   » .دـیامن رییغت  قارع  تابـساحم  هیلک  ات  دـهدب  لکـش  رییغت  صاخ  یگنج  هب  یلومعم (3)  یگنج  زا  گـنج  تیهاـم 

حور دش  لفاغ  هک  يزیچ  نیرتمهم  زا  قارع  ربهر  تسا  دقتعم  هکنیا  نمض  قارع ، شترا  قباس  گنهرس 

48 ص :

.54 . 94 - 1
ص 59. ذخأم 50 ، . 95 - 2

زواجت و یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  باتک  هیحور ،» بالقنا و  گنج ، ، » لیب زمیج  . 96 - 3
مود ص 224. دلج  نارهت 1368 ، عافد ،
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یلخاد تیعـضو  قارع  يربهر  رگا  : » دسیون یم  دزیخرب ؛ بالقنا  زا  عافد  هب  ات  دوب  هدامآ  درک و  طقاس  ار  هاش  هک  دوب  مدرم  یبالقنا 
 . (1) .تفرگ » یم  شیپ  ار  يرگید  ياه  هار  تخادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  دوخ  هلمح ي  دوب  هدرک  یسررب  بوخ  ار  ناریا 

رد هک  يروشک  تیعـضو  زا  قارع  حیحـصان  یباـیزرا  رب  دـیکأت  قارع و  تسکـش  تلع  لـیلحت  هیزجت و  نمـض  نمزدرک » ینوـتنآ  »
هب يو  .دش » دهاوخ  رجنم  فاکـش  زورب  دـیدشت و  هب  ناریا  هب  مجاهت  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  : » دـسیون یم  دوب  بالقنا  ناروک 

فارتعا گنج  رخاوا  رد  دوخ  ياه  هبحاصم  لـالخ  رد  قارع  هیاپدـنلب  ناربهر  زا  یخرب  یتح  : » دـسیون یم  یقارع  تاـماقم  زا  لـقن 
« .دـشاب ینیمخ  ماما )  ) زا تیامح  رد  یمومع  مایق  زورب  ناریا ، هب  هلمح  فرـص  هجیتن ي  دـندرک  یمن  نامگ  زگره  اهنآ  هک  دـندرک 

 . (2)

ددجم ياه  تراسخ  لمحت  اب  ار  حلص  هب  نداد  نت  ای  ناریا  تموکح  عیرس  طوقس  اه  یقارع  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تایرظن  یخرب 
دوب عبرم  رتـمولیک  رازه  رب 15  غلاـب  هک  یلاغـشا  قطاـنم  رد  قارع  شترا  تفاـی  ققحت  طوقـس  یتـقو  هجیتـن ، رد  .دنتـشاد (3)  راظتنا 

.درک زاغآ  ار  شالت  یلاغشا  قطانم  رد  روضح  رب  هیکت  اب  ناریا ، هب  حلص  لیمحت  يارب  یثعب  میژر  دش و  فقوتم 

تسب نب 

عطاق يزوریپ  کی  هب  یباـیتسد  لاـبند ، هب  دودـحم (4)  اسآ و  قرب  تایلمع  يژتارتسا  یـسایس و  فادـها  بوچراـچ  رد  قارع  میژر 
گرزب ياهتردق  کمک  اب  دش  راکشآ  يژتارتسا  نیا  تسکش  راثآ  هکنآ  زا  سپ  اما  دوب ، ناریا  رب  رظندروم  طیارش  لیمحت  یماظن و 

اب ناریا  هب  حلص  لیمحت  ددصرد  دوخ  نابیتشپ  و 

49 ص :

.1368 توریب ، .ا.ا.ج  ترافس  همجرت  ، 1989  / 8  / 29 ریفسلا ، همانزور  . 97 - 1
، اتکی نیـسح  همجرت  قارع ، ناریا و  گـنج  مود : دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 98 - 2

ص 99. مود ، دلج  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
رفعج هـمجرت  نیبوـچ ، مارهـش  هتـشون ي  لوا ،) تمــسق   ) گـنج رخآ  هلاـقم ي  ، 1377  / 7  / 1 داصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 99 - 3

.ناهاوخریخ
گنج دوب  رارق  : » دسیون یم  پیرت  زلراچ  زا  لقن  هب  دـندوب و  دودـحم  گنج  لابند  هب  اه  یقارع  تسا  دـقتعم  زنیبار  پیلیف  . 100 - 4
قارع ناربهر  روشک ، ود  نیب  تدـم  زارد  تباقر  رد  هک  دـنوش  عناق  ناریا  ناربهر  لماک  روط  هب  ات  دـشاب  تدـم  هاتوک  تایلمع  کی 

(. ص 47 رویرهش 1381 ، هرامش 26  هاگن ، همانهام  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  « ) .تشاد دنهاوخ  ار  الاب  تسد 
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اهدمایپ شور و  رد  رتشیب  هدـش  دای  تیعـضو  ود  توافت.دوب  ناریا  ياهرهـش  قطانم و  یخرب  فرـصت  زا  هدافتـسا  اب  یماظن و  يرترب 
راتخاس ییاجباج  هب  رگا  نآ  ياهدمایپ  تسا  یهیدب  دنک  بسک  یماظن  عطاق  يزوریپ  تسناوت  یم  قارع  رگا  هک  لکـش  نیدـب  .دوب 

اب هک  گنج  بیترت ، نیدب  دریذپب و  ار  قارع  طیارـش  هیلک  هک  دهد  رارق  یتیعـضو  رد  ار  ناریا  تسناوت  یم  دش  یمن  رجنم  ناریا  رد 
تردـق اب  گنج و  نادـیم  رد  هچنآ  قارع  تروص ، نیا  ریغ  رد  تفای ، یم  نایاپ  دوب  هدـش  زاغآ  قارع  یماظن  تردـق  لمع و  راکتبا 

.دنک نیمأت  یماظن  ياهدرواتسد  رب  هیکت  اب  حلص و  ششوپ  تحت  تارکاذم  ماگنه  هب  تسناوت  یم  درواین  تسد  هب  یماظن 

رد گنج  تالوحت  عقاو ، رد  .دوب  قارع  هیلوا ي  ياه  ینیب  شیپ  فالخرب  دـش  ماجنا  گـنج  یماـظن  یـسایس -  هنحـص ي  رد  هچنآ 
اب ار  نآ  نارگ  لیلحت  ناسانـشراک و  لیلد ، نیمه  هب  تشادـن  ییاه  هناشن  قارع  يارب  عطاق  يزوریپ  کـی  زا  هجو  چـیه  هب  لوا  هتفه 

: درک حلص  داهنشیپ  طرش  راهچ  نییعت  اب  مادص  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت  .دندرک  یسررب  دیدرت  ماهبا و 

.دسانشب تیمسر  هب  ار  قارع  یضرا  قوقح  ناریا  فلا )

.دنکن هلخادم  قارع  یلخاد  روما  رد  ب )

.دنهدب لباقتم  لوق  يراوجمه  نسح  تیاعر  هب  ج )

هدنادرگزاب برع  نابحاص  هب  دوب ، هدمآرد  ناریا  فرـصت  هب  لاس 1971  رد  هک  یـسوموبا  کـچوک و  بنت  گرزب ، بنت  ریازج  د )
 . .دوش (1)

قراط قارع (4) و  هجراخ  ترازو  يوگنخـس   (3) دادـغب ، ویدار   (2) يدامح ، نودعس  ار  حلـص  يارب  قارع  طیارـش  اه و  هتـساوخ 
رد يو  .دوب  مهم  زیزع  قراط  تاراهظا  زا  یشخب  نایم ، نیا  رد  .دندرک  دیکأت  قارع  یمسر  تاماقم  ریاس  هجراخ (5) و  ریزو  زیزع ،

: درک دیکأت  دوب  هدش  رکذ  البق  هک  قارع  طیارش  هب  هراشا  اب  سیراپ 

دازآ شیپ  زور  دنچ  هک  ییاه  نیمزرس  برعلا و  طش  رب  ام  تیمکاح  هب  ناریا  تلود  هک  میتسه  ناریا  اب  هرکاذم  هدامآ  یطرش  هب  ام  »
 . (6) .دراذگ » مارتحا  میا  هتخاس 

50 ص :

ص 65. ذخأم 36 ، . 101 - 1
، نیدراگ ص 18 ، ، 1372 نارهت ، یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 102 - 2

.1359  / 7  / 5
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ص 82 و 83. ذخأم 33 ، . 104 - 4
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ذخأم 33 ص 123. . 106 - 6
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عقاو رد  .داد (1)  میهاوخ  همادا  گنج  هب  دـهدن  تبثم  خـساپ  اـم  قحرب  ياـه  هتـساوخ  هب  ناریا  اـت  درک  مـالعا  زین  قارع  عاـفد  ریزو 
یماظن هلمح  هب  نآ  ققحت  يارب  قارع  هک  دوب  یفادـها  میهافم و  ناـمه  يواـح  حلـص  يارب  قارع  ياهداهنـشیپ  رد  جردـنم  میهاـفم 

رد میظع و  يژتارتسا  هدننک ي  نایب  گنج  نایاپ  يارب  قارع  طیارـش  دـندرک  دـیکأت  ناسانـشراک  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .درک  مادـقا 
 . .دوب (2) قارع  دودحم  لصا 

نینچ یقارع  تاماقم  زا  لقن  هب  ار  حلـص  داهنـشیپ  گنج و  زا  قارع  فادها  زا  یـشخب  اکیرما ، پاچ  لانروژ ، تیرتسا  لاو  همانزور 
: دنک یم  رکذ 

دهاوخرب ار  مود  ماگ  قارع  دوش  زاغآ  حلـص  تارکاذم  دبای و  نایاپ  یلعف  گنج  یتقو  دنیوگ  یم  للم  نامزاس  رد  یقارع  تاماقم  »
هللا تیآ  اب  هک  دوش  یم  برع  نایناریا  اهدرک و  نوچمه  یموق  ياه  هورگ  دـیدش  حیلـست  اب  یلخاد  یبالقنا  داجیا  لـماش  هک  تشاد 
عقاو رد  ناتـسزوخ  ناتـسا  ظفح  اب  هکلب  دـنوش  یمن  قحلم  نایـشروش  هب  یقارع  ياهورین  دـنیوگ  یم  تاماقم  نیا  .دـنفلاخم  ینیمخ 

 . (3) .درک » دنهاوخ  مهارف  نایشروش  رارقتسا  يارب  یهاگهانپ 

: دنک یم  لقن  تسا ، هداتسرف  قارع  بونج  زا  هک  يا  هلاقم  رد  ابوک ، انارت  زا  لقن  هب  ندنل  ویدار 

هشقن قارع  فرط  زا  سب  شتآ  داهنشیپ  یتح  هدنـسیون ، نیا  هدیقع  هب  .تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  ینوگنرـس  قارع  ییاهن  فده  »
 . (4) .دننادرگربور » ینیمخ  هللا  تیآ  زا  تبقاع  هک  دناسرب  يا  هلحرم  هب  ار  دیماان  هدروخرس و  ياه  یناریا  هک  تسا  يا 

قارع داهنـشیپ  تیهام  هرابرد ي  ینیمخ  ماما  .دنک  در  ار  سب  شتآ  داهنـشیپ  هلـصافالب  ناریا  دش  ببـس  قارع  ياهداهنـشیپ  تیهام 
: دندومرف

راـکتیانج و ره  هتبلا  هدرک ؛ سب  شتآ  ياـضاقت  نونکا  هاـنپ  یب  ياهرهـش  هب  هلمح  يزیرنوخ و  ترارـش و  همه  نآ  زا  سپ  مادـص  »
هب اوق  دـیدجت  اب  نانچمه  نارگید ، رارـشا و  زا  يریگ  کمک  اب  وا  اـت  دـشاب  تکاـس  فیرح  تسا  لـیام  تیاـنج  زا  سپ  يرگتراـغ 

 . (5) .دهد » همادا  يزیرنوخ  ترارش و 

رد دز  مهرب  ار  قارع  تابساحم  سب (6)  شتآ  شریذپ  رد  ناریا  عانتما 

51 ص :

.33 ذخأم 163 ، . 107 - 1
ص 20. ذخأم 50 ، . 108 - 2
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.نیدراگ همانزور  ذخأم 33 ص 278 ، . 112 - 6
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بزح یمسر  همانزور  .تفریذپ (1)  دنهاوخ  ار  سب  شتآ  داهنـشیپ  ناریا  دوب  دـقتعم  قارع ، هجراخ  ریزو  زیزع ، قراط  هک  یتروص 
داهنشیپ تیهام  طیارـش و  زا  یلیلحت  یط  ییارماسلا  قیفو  رکـشلرس  .درک (2)  رکذ  هبـساحم  رد  یهابتـشا  ار  ناریا  مادقا  قارع  ثعب 

: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  مادص 

نیب سب  شتآ  يرارقرب  هرابرد ي  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هماـنعطق  هک  درک  مـالعا  مادـص  ربماتپس 1980 ، متـشه  تسیب و  زور  »
اجنآ زا  .دومن  نارگید  زا  دیلقت  رد  یعـس  زین  سب  شتآ  شریذپ  زور  نییعت  هنیمز ي  رد  یتح  مادص  .تسا  هتفریذپ  ار  قارع  ناریا و 
رارق زواجت  دروم  ار  یبرع  ياهروشک  زا  يدادـعت  لاس 1967  رد  لیئارسا  نآ ، یط  هک  دوب  يا  هزور  شش  گنج  هتفیـش  ادیدش  هک 

ینیشن بقع  موزل  رب  تفریذپن و  ار  همانعطق  نیا  ناریا  یلو  .دیامن  لیدبت  هزور  شش  گنج  هب  ار  دوخ  گنج  تشاد  دصق  دوب ، هداد 
هلحرم نیمه  رد  .دناشک  یم  قارع  نیمزرـس  لخاد  هب  ار  گنج  اریز  دوب ؛ راوشد  نیا  شریذپ  .دومن  دیکأت  سب  شتآ  نودـب  قارع ،

 . (3) .میرادن » رارق  يدنیاشوخ  یماظن  تیعقوم  رد  هک  میدرک  ساسحا  ام 

اب هسیاقم  رد  للم  نامزاس  .دش (4) (5)  زاغآ  یتوافتم  ياه  شالت  گنج  يادتبا  نامه  زا  حلص  ای  سب  شتآ  یعون  هب  ندیسر  يارب 
هراـبرد ي لـلم  ناـمزاس  هیلوا  شنکاو  لـیلد ، نیمه  هب  تشاد  يا  هتـسجرب  تواـفتم و  شقن  تیعقوم و  یللملا  نیب  ياـهداهن  ریاـس 

مالعا اب  نامزاس  نیا  تسا و  للم  نامزاس  فیاـظو  زا  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  هک  تشاد  تیمها  ثیح  نیا  زا  ناریا  هب  قارع  زواـجت 
دوخ عضاوم 

52 ص :

ص 69 و 70. . 1359  / 8  / 8 اکیرما ، ویدار  ذخأم 36 ، . 113 - 1
ص 278. ، 33 ، 1359  / 7 ذخأم 11 /  . 114 - 2

ص 64. ذخأم 48 ، . 115 - 3
ص 130 و 131. ذخأم 58 ، . 116 - 4

دهعت مدع  شبنج  هجراخ  ناریزو  سالجا  .تفرگن  گنج  لابق  رد  یلوصا  عضوم  چـیه  نمهب 1359  ات  دهعت  مدع  شبنج  . 117 - 5
لاس رد 8  زیمآ  حلـص  ياهـشالت   ) دوب گنج  زاـغآ  زا  دـعب  شبنج  نیا  هبناـج  همه  یمـسر و  هسلج  نیلوا  تقیقح  رد  ون ، یلهد  رد 

ار یحرط  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  رد  زین  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  لـک  ریبد  یطـش  بیبح  ص 101 .) یحتف ، نسح  سدـقم ، عافد 
سب شتآ  مدقت  رب  زین  تئیه  نیا  یلو  درک  تقفاوم  نآ  اب  ماما  هک  داد  داهنشیپ  یمالـسا  ياهروشک  ياسؤر  زا  یتئیه  لیکـشت  يارب 

زا یکی  رد  ماـما   » تفگ نم  اـب  تاـقالم  رد  اهدـعب  یطـش  بیبـح  دـیوگ : یم  تقوم  تلود  هجراـخ  ریزو  هک  ناـنچ  .تشاد  دـیکأت 
هب نداد  نایاپ  يارب  نم  تسا و  زواجتم  مادـص  دـینک  مالعا  هناخ  رد  تشپ  رد  نوریب و  دـیورب  نم  لزنم  زا  تفگ  نم  هب  اه  تاـقالم 

میناوت یمن  دنتفگ  برع  ياه  تلود  یلو  مدرک  حرطم  تئیه  اه و  تلود  اب  مدـمآ و  نوریب  نم  .درک  مهاوخ  يریگ  میمـصت  گنج 
گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  مزال  هدارا ي  تردق و  زین  اه  تئیه  نیا  دوش  یم  صخشم  حیـضوت  نیا  اب  میریذپب »! ار  ماما  داهنـشیپ  نیا 

.دنتشادن يرتهب  تیعضو  زین  صاخشا  ریاس  .دنتشادن  ار 
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.دشاب هتشاد  شقن  قارع  یماظن  مادقا  زا  تیعورشم  بلس  ای  تیعورشم  رد  تسناوت  یم 

همان رد  داتسرف و  همان  روشک  ود  نیا  هب  قارع  هب  زواجت  ربارب  رد  شنکاو  نیتسخن  رد  للم ، نامزاس  تقو  لک  ریبد  میاهدلاو ، تروک 
يارب هوقلاب  يدج و  يدیدهت  ار  رما  نیا  درک و  ینارگن  راهظا  قارع  ناریا و  نیب  فالتخا  شرتسگ  زا  تینما  ياروش  تقو  سیئر  هب 
هسلج يرازگرب  زا  سپ  .دوش (1)  توعد  هرواشم  يارب  تینما  ياروش  ياضعا  زا  درک  داهنـشیپ  تسناد و  للملا  نیب  تینما  حـلص و 

نیب میخو  تیعضو   » ناونع هب  قارع  ناریا و  گنج  زا  درک و  رشتنم  يا  هینایب  اروش  سیئر  بیان  تینما  ياروش  یمسرریغ  هرواشم  ي 
( رویرهش  31  ) ربماتپس خـیرات 22  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  تساوخرد  زا  هک  تساوخ  نیفرط  زا  درب و  ماـن  قارع » ناریا و 

تافالتخا دننک و  يراددوخ  دیامن  دـیدشت  ار  یلعف  كانرطخ  عضو  هک  یلمع  هنوگره  هناحلـسم  تایلمع  نداد  ماجنا  زا  لابقتـسا و 
ناریا كاخ  رد  ریگارف  يا  هلمح  اـب  قارع  هک  دـش  رداـص  یتیعـضو  رد  هیناـیب  .دـنیامن (2)  لح  زیمآ  تملاـسم  ياـه  هار  زا  ار  دوخ 

.دش هدافتسا  تیعـضو »  » هملک ي زا  يراددوخ و  روشک  ود  نایم  گنج  ظفل  ندرب  راک  هب  زا  یتح  هینایب  رد  یلو  .درک  یم  يورـشیپ 
هرابرد للم  نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق  نیلوا  هک  رهم 1359 ، خیرات 6  رد  همانعطق ي 479  هینایب ، نیا  رودص  زا  سپ  زور  راهچ 

ناشن رما  نیا  دوب و  نیـشیپ  هینایب ي  نامه  زا  رثأتم  همانعطق 479  دنب  جنپ  میهافم  عقاو ، رد  .دـش  رداص  دوب ، قارع  ناریا و  گنج  ي 
زا کیـس » يرگ   » اهدـعب .درادـن  دوجو  يا  هدارا  هنوگچیه  قارع  نتـسناد  زواـجتم  ندرک و  موکحم  گـنج و  فـقوت  يارب  داد  یم 
رد درب ، مان  فالتخا »  » یتح هن  و  تیعـضو »  » ناونع اب  گنج  زا  همانعطق  نیا  اریز  درک ؛ داقتنا  نآ  فیعـض  درکیور  رطاخ  هب  همانعطق 

 . .دوب (3) هدش  هدهاشم  حلص  ضقن  اعطق  هک  یلاح 

نامزاس همانعطق ي  زا  لابقتـسا  رب  هوالع  دوب و  سب  شتآ  يرارقرب  ناهاوخ  یماظن  یـسایس -  تاظحالم  هب  انب  قارع  روهمج  سیئر 
رایسب قارع  : » هکنیا رب  دیکأت  اب  خساپ  نیا  رد  يو  .داد  خساپ  ار  للم  نامزاس  لک  ریبد  همان ي  للم ،

53 ص :

راهب 1371، لوا ، پاچ  راشتنا ، یماهس  تکرـش  قارع ، ناریا و  گنج  رد  دحتم  للم  نامزاس  شقن  تسوداسراپ ، رهچونم  . 118 - 1
ص 20.

.نامه . 119 - 2
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم ، للم  نامزاس  مویه ، .ر.نورماک  . 120 - 3

ص 58. نارهت 1376 ، یللملا ،
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رد  (1) .دریگن » رارق  رطخ  ضرعم  رد  اهروشک  یتفن  يداصتقا و  عفانم  دوشن و  دیدهت  للملا  نیب  تینما  حلـص و  هک  تسا  دنم  هقالع 
قوقح ناریا  هک  تسا  نآ  طقف   » گنج زا  قارع  فدـه  درک  دـیکأت  فرطرب و  گنج  شرتسگ  زا  ار  یللملا  نیب  ياـه  ینارگن  عقاو ،

تسوداسراپ رهچونم   (2) .دسانـشب » تیمـسر  هب  خـسف  لـباقریغ  وحن  هب  نآ  یلم  ياـه  بآ  رب  نآ  تیمکاـح  یـضارا و  رب  ار  قارع 
: دسیون یم  روشک  نیا  یهاوخ  حلص  تیهام  قارع و  فادها  هرابرد ي 

زا عاـفد  هنوگ  ره  ناـکما  زا  شیوخ  يدـیماان  هب  دوخ و  تسکـش  هب  سب  شتآ  لوبق  اـب  ناریا  هک  تساوخ  یم  نونکا  مادـص ،)  ) وا »
هرابرد ي قارع  رگید  ياه  تساوخ  هب  دنیـشنب و  هرکاذم  زیم  تشپ  یتلاح  نینچ  اب  دنک و  فارتعا  دوخ  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و 

« .دوش میلست  برعلا  طش  رب  يراصحنا  تیمکاح  هژیوب  اعدا ، دروم  یضارا  لیوحت 

: دنک یم  هفاضا  سپس  يو 

رارـصا دز  یم  رود  اـسآ  قرب  عیرـس و  يزوریپ  لوـح  ناریا ، هب  هلمح  رد  اـهنآ  تابـساحم  هیلک ي  هک  قارع  ثعب  تـلود  مادـص و  »
صخش یثعب و  تلود  يارب  اه  نایز  اهرطخ و  يرایسب  لامتحا  هک  نآ  همادا ي  زا  دریذپ و  نایاپ  هاتوک  تدم  رد  گنج  هک  دنتـشاد 

 . (3) .دوش » يریگولج  تشاد  مادص 

ماجنا ییاهشالت  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  زین  یسایس  هصرع ي  رد  یماظن ، هنحـص ي  رد  گنج  همادا ي  دوجو  اب  تروص ، ره  رد 
يدیدج ياه  تیلاعف  زین  یـسایس  هصرع ي  رد  گنج  یماظن  تالوحت  زا  رثأتم  رگید ، ترابع  هب  .تفای  همادا  گنج  نایاپ  ات  دـش و 

.دوش هدامآ  هرکاذم  يارب  دریذپب و  ار  روشک  نآ  يرترب  سب ، شتآ  شریذپ  اب  ناریا  دوب  راودـیما  قارع  .دـش  لابند  تفرگ و  لکش 
هبرـض و دننامه  ناریا  شنکاو  عقاو  رد  .درک  دیکأت  سب  شتآ  رب  نآ  مدـقت  قارع و  ینیـشن  بقع  رب  تفریذـپن  ار  همانعطق  نیا  ناریا 

ییارماسلا قیفو  زا  لقن  هب  هک  نانچ  .داد (5)  رارق  تخـس  یتیعقوم  رد  ار  مادص  رما ، نیمه  .دوب (4) و  قارع  يارب  كاندرد  كوش 
یم قارع  نیمزرـس  لخاد  هب  ار  گـنج   » هک دوب  اـنعم  نیا  هب  تفریذـپ  یم  ار  سب  شتآ  رب  ینیـشن  بقع  مدـقت  رگا  قارع  دـش  ناـیب 

، تاظحالم نیمه  هیاپ ي  رب  .ت (6)  تشادن  رارق  يدنیاشوخ  تیعقوم  رد  قارع  یماظن  رظن  زا  اریز  دناشک »
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نایب نینچ  نآ  ندـش  ینالوط  گنج و  همادا ي  هرابرد ي  ار  دوخ  ینیب  شیپ  میـسرت و  ار  تیعـضو  ینانخـس  یط  میاهدـلاو  تروک 
: درک

دازآ يدوزب  نارهت  رد  ییاکیرما  ناگورگ  مراودـیما 52  یلو  دریذـپ ، نایاپ  اه  يدوز  نیا  هب  قارع  ناریا و  گنج  منک  یمن  روصت  »
هدامآ اهنآ  ات  دربب  بقع  ار  دوخ  ياهورین  دـیاب  قارع  دـنیوگ  یم  نایناریا  .دـنهد  یم  ناـشن  یتخـسرس  دوخ  زا  فرط  ود  ره  .دـنوش 

« .منک یم  ینیب  شیپ  ار  ینالوط  گنج  کی  نم  ...درادن  ار  يراک  نینچ  یگدامآ  رضاح  لاح  رد  قارع  دنوش و  سب  شتآ  شریذپ 
 . (1)

هدارا ي لیمحت  يارب  قارع  یناوتان  اب  هارمه  گنج  هب  نداد  نایاپ  ای  فقوت  يارب  للم  نامزاس  رد  مزـال  هدارا ي  دوبن  بیترت ، نیدـب 
تابساحم یماظن و  هنزاوم ي  یمدرم  تمواقم  رب  هیکت  اب  ینارحب  یتیعضو  رد  یمالـسا  يروهمج  دش  ببـس  ناریا ، رب  دوخ  یـسایس 

هیلوا ياـه  تسکـش  ببـس  هب  ناریا  سفن  هب  داـمتعا  شیازفا  یماـظن  هصرع ي  رد  یـساسا  لوحت  نیا  هجیتن ي  .دـهد  رییغت  ار  قارع 
: لماش گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  دوخ  طورـش  مالعا  اب  تشاد ؛ یلیمحت  حلـص  گنج و  تیهاـم  زا  هک  یکاردا  اـب  ناریا  .دوب  قارع 

نب .داد  همادا  یلاغـشا  قطانم  رد  تمواقم  هب  نانچمه  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  زواجت  نییعت  یلاغـشا ، قطانم  زا  قارع  ینیـشن  بقع 
یم میسرت  ار  یـشیاسرف  اتـسیا و  هب  كرحترپ  ایوپ و  زا  گنج  تیعـضو  رییغت  زادنا  مشچ  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  زا  لصاح  تسب 

 . .درک (2)

یشیاسرف گنج 

ار یشیاسرف »  » ناونع ناوت  یم  هک  دوب  يدیدج  تیعضو  شیادیپ  هدننک ي  نایب  نآ  زاغآ  زا  سپ  گنج  رب  مکاح  یلک  هصخشم ي 
اب .دوب  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  رد  یماکان  زا  رثأتم  تیعضو  نیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع  .درب  راک  هب  نآ  يارب 
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دوجو یلیـالد  هچ  رگید ، تراـبع  هب  دـشن ؟ فقوتم  هیلوا  عورـش  زا  سپ  گـنج  ارچ  هک  دوـش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  حیـضوت  نیا 
لیالد و زا  یشخب  هکنیا  رب  هوالع  شسرپ  نیا  هب  خساپ  تفای ؟ همادا  سراف  جیلخ  تیمهااب  ساسح و  هقطنم ي  رد  گنج  هک  تشاد 

هوالع .درک  دهاوخ  نشور  زین  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هژیوب  گنج  همادا ي  تلع  دزاس  یم  راکـشآ  ار  گنج  زاغآ  رب  مکاح  قطنم 
.دش دهاوخ  صخشم  زین  یشیاسرف  یگنج  هب  نآ  لیدبت  تلع  نیا ، رب 

زین ناریا  .دروآرد  لاغـشا  هب  ار  ناریا  برغ  قطاـنم  زا  یـشخب  دوب  ناوتاـن  دوـخ  فادـها  قـقحت  رد  هچرگ  قارع  تسا  نشور  هچنآ 
نیا .درک  فـقوتم  ریگ و  نـیمز  ار  قارع  شترا  دوـب  ناوتاـن  يزرم  رفــص  هـطقن ي  رد  قارع  تسکــش  اـی  یگدـنرادزاب  رد  هـچرگ 

ياهاعدا هیاپ ي  رب  هعزانم  گنج  عورـش  زا  لـبق  اـت  رگا  هک  لکـش  نیدـب.درک  مکاـح  گـنج  رب  ار  يدـیدج  هلداـعم ي  تیعـضو ،
شخب رد  روضح  ناریا و  ياهزرم  زا  قارع  شترا  روبع  گنج و  عورش  اب  دوب  دیدج  تایعقاو  زا  يا  هراپ  دانـسا و  هیاپ  رب  یخیرات و 
.تشاد يدیلک  شقن  نیمز »  » دیدج هلداعم ي  رد  .دش  راکشآ  تفرگ و  لکش  لاغشا  زواجت و  دیدج  میهافم  قطانم ، نیا  زا  یعیسو 

هب ار  حلـص  تساوخ  یم  دوب  علطم  یکدـنا  ناریا  یلخاد  عاـضوا  زا  یفرط  زا  تشاد و  دوخ  لاغـشا  رد  ار  ییاـه  نیمزرـس  هک  قارع 
.دنک لیمحت  ناریا 

هاگنآ .دننک  ینیـشن  بقع  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  زا  طرـش  دیق و  نودب  اه  یقارع  تساوخ  یم  ناریا  الباقتم 
نآ ياهدمایپ  ای  تیمها  لیلد  هب  هک  دوب  هزادنا  نآ  هب  هن  یلاغشا  ياه  نیمزرس  تیعقوم  تعسو و  .دریگ  ماجنا  هرکاذم  سب و  شتآ 

.دـنک هرکاذـم  قارع  اـب  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  ناریا  هک  دوب  تیمها  مک  هزادـنا  نادـب  هن  دـنک و  لـیمحت  ناریا  رب  ار  قارع  هدارا ي 
.دوب تلع  رب  دیزم  زین  مادص  راتفر  للملا و  نیب  ماظن  زا  نتشادن  نانیمطا 

نایاپ يارب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نیمزرس  زا  یـشخب  هتفرگ و  رارق  زواجت  دروم  هک  یلاح  رد  تسناوت  یمن  ناریا  عقاو ، رد 
نودب ناریا ، ياه  نیمزرس  زا  یشخب  فرصت  زواجت و  زا  سپ  دوبن  رداق  زین  قارع  دنک و  مادقا  دریگب و  میمـصت  گنج  هب  ندیـشخب 

یللملا نیب  ياهزرم  هب  یمهم  زایتما  هب  یبایتسد 
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هدروخ دنویپ  روشک  ود  یـسایس  تیدوجوم  يا  هزادنا  ات  یـسایس و  تیعقوم  اب  گنج  تشونرـس  بیترت  نیدب  .دـیامن  ینیـشن  بقع 
ساسا رب  دـندوبن  رداـق  قارع  ناریا و  یلو  دوب  هدـش  میـسقت  روشک  ود  ناـیم  تسکـش  يزوریپ و  هچرگا  دـیدج  تیعقوم  رثا  رب  .دوب 

ود تابـسانم  لیدـبت  لیلد  هب  گنج  هک  هنوگ  نامه  رگید ، تراـبع  هب  .دـنهد  همتاـخ  ار  گـنج  تسکـش  يزوریپ و  میـسقت  لومرف 
ریذپان بانتجا  ار  گنج  همادا ي  رما  نیمه  تشادن و  دوجو  زین  گنج  مامتا  ناکما  دوب  هدش  زاغآ  رفص (1)  عمج  لصاح  هب  روشک 

 . .دش (2) یم  هدهاشم  هکراتم  يارب  يزادنا  مشچ  دیما و  هن  دوب و  نادیم  رد  يزوریپ  ناکما  هن  هک  یلاح  رد  درک  یم 

تامادقا نایم  مادص  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  نانچ  .دوب  هجوت  لباق  هک  دندرک  مالعا  ار  یعـضاوم  گنج  دـیدج  هلحرم  رد  اه  یقارع 
نیا رد  درک  یم  دـیکأت  یگتـسویپ  یعون  رب  هناـگ  هس  ریازج  يریگ  سپزاـب  یبرع و  ياـهروشک  عفاـنم  زا  عاـفد  اـب  ناریا  هیلع  دوـخ 

: تفگ ینانخس  رد  مادص  هک  نانچ  .دش  هراشا  میهافم  نیا  هب  اددجم  زین  هلحرم ،

عفد ار  تما  یقرـش  حانج  هب  هنایوج  هنیک  هناتـسرپداژن و  هلمح  کی  اهنآ  هکلب  دـننک ، یم  عافد  قارع  ياهزرم  زا  اـهنت  هن  اـه  یقارع  »
هدش بصغ  ياه  نیمزرس  همه  نالوج و  نیطسلف و  يارب  ار  اه  هار  دننک و  یمزاب  بارعا  يور  هب  ار  يزوریپ  ياهرد  ...و  دنیامن  یم 

 . (3) .دنزاس » یم  راومه 

زا يریگولج  لضعم و  نیا  لح  رب  ناریا و  اب  قارع  گـنج  رد  هناـگ  هس  ریازج  شقن  رب  یتاـعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  نینچمه  مادـص 
: تفگ درک و  دیکأت  ددجم  گنج 

ناریا هیلع  يا  هزات  گنج  رد  هک  دشاب  رظتنم  دـیاب  ایند  دـبای  نایاپ  ریازج  نتفرگ  سپزاب  نودـب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  هک  نانچ  »
 . (4) .دنک » تکرش 

قارع میمـصت  مزع و  هراـبرد ي  درک و  هراـشا  دـنک » یم  دـیدهت  ار  اـم  روـشک  هشیمه  ناریا   » هکنیا هب  زین  قارع  تقو  هجراـخ  ریزو 
: تفگ
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یبرع ياهروشک  هب  تبـسن  یبلط  يرترب  رد  ناریا  ياهاعدا  هب  هشیمه  يارب  رابکی  هداد ، نایاپ  اـه  جنـشت  نیا  هب  میتسه  ددـصرد  اـم  »
 . (1) .میهد » همتاخ  جیلخ 

.تسین یگدنز  نینچ  رد  تمواقم  هب  رداق  .دنک (2) و  لمحت  ار  یـشیاسرف  گنج  دناوت  یمن  ناریا  هک : دندوب  رظن  نیا  رب  اه  یقارع 
تـسد ناریا  رد  دوخ  یماظن  فادـها  هب  قارع  .دنتـسه (4) و  تدـمزارد  گنج  کی  ناهاوخ  نآ  شترا  قارع و  هک  یلاـح  رد   (3)

هبحاصم رد  مادص  هکنیا  نمض  .دراد (5)  هگن  دوخ  رایتخا  رد  ار  روکذـم  قطانم  لاس  کی  تدـم  هب  شیب  مک و  تسا  رداق  هتفاـی و 
: تفگ یتاعوبطم  ي 

يا ههبج  رد  یقارع  ياهورین  تسا و  هدـمآرد  تسرد  لاح  هب  ات  نامیاه  باسح  میتسه و  یـضار  لصاح  جـیاتن  دوخ و  عضو  زا  ام  »
 . (6) .دنا » هدرک  يورشیپ  ناریا  كاخ  رد  رتمولیک  ات 110  نیب 20  رتمولیک  لوط 550  هب 

، یلاغشا نیمزرس  عبرم  رتمولیک  اب 10000  ناتسزوخ  ناتسا  .تشاد  فرصت  رد  ار  ناریا  ياه  نیمزرس  زا  عبرم  رتمولیک  قارع 15000 
تاظحالم نیمه  هیاـپ ي  رب  .تشاد (7)  دوخ  ساسح  مهم  قطانم  اهرهـش و  رد  ار  یقارع  زواجتم  ياـهورین  رارقتـسا  مجح  نیرتشیب 

ات دیوگ (8)  یم  گنج  نایاپ  حلص و  زا  نخس  تردق  عضوم  زا  قارع  دندرک : مالعا  ناریا  نالوئـسم  ناربهر و  هب  باطخ  اه  یقارع 
رد يا  هبحاصم  رد  مادـص  یتح  .دش (9)  دهاوخن  فقوتم  گنج  هدـنیآ  لاح و  رد  دسانـشن  تیمـسر  هب  ار  قارع  قوقح  ناریا  یتقو 

: دیوگ یم  دش  دهاوخ  فقوتم  ناریا  كاخ  ياجک  رد  ماجنارس  هدرک و  يورشیپ  اجک  ات  قارع  هک  ناراگنربخ  لاؤس  هب  خساپ 

كاخ لخاد  رد  یقارع  ياهورین  رتشیب  يورـشیپ  ناکما  دـنکن  فارتعا  قارع  ياه  هتـساوخ  هب  ناریا  هک  ینامز  اـت  موزل  تروص  رد  »
 . (10) .تسا » هتفرن  نیب  زا  ناریا 

: تفگ سب  شتآ  نتفریذپن  تروص  رد  ناریا  دیدهت  اب  ینانخس  رد  زین  قارع ، ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر ، نیسای  هط 

58 ص :

ص 422. ، 1359  / 7 زور 22 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 133 - 1
.قارع هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  نامه ، . 134 - 2

ص 559 و 560. قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  ، 1359  / 8 زور 30 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 135 - 3
ص 508. قارع ، ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر  نیسای  هط  ، 1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 136 - 4

ص 482. قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس   1359  / 7 زور 27 /  شرازگ  ص 482 ، ذخأم 33 ، . 137 - 5
مادص هبحاصم  ص 42 ، نارهت 1368 ، کی  دلج  تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 138 - 6

.1359  / 8  / 21
لاغشا رد  عبرم  رتمولیک  ناتسدرک 300  ناتسا  زا  هاشنامرک 2100 و  ناتسا  زا  عبرم ، رتمولیک  مالیا 2600  ناتسا  زا  نینچمه  . 139 - 7

.دوب یقارع  ياهورین 
ص 64. ذخأم 36 ، . 140 - 8
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.قارع هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  ، 1359  / 8 زور 1 /  شرازگ  ص 533، ذخأم 33 ، . 141 - 9
.1359  / 8 ریهامجلا 22 /  توص  ویدار  ص 85 ، ذخأم 36 ، . 142 - 10
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همادا یماظن  طاقن  مامت  ندیبوک  مه  رد  ناتـسزوخ و  ياهرهـش  فرـصت  هب  قارع  دنک  يراشفاپ  سب  شتآ  لوبق  مدـع  هب  ناریا  رگا  »
 . (1) .داد » دهاوخ 

، ناداـبآ ياهرهـش  فرـصت  مدـع  تلع  هک  درک  یم  هیجوـت  هنوـگ  نیا  ار  دوـخ  یناوتاـن  قارع  شترا  تادـیدهت  نیا  راـنک  رد  هـتبلا 
 . (2) تسا ! هرکاذم  ماجنا  يارب  عنام  داجیا  ناریا و  یگدنکفارس  زا  يریگولج  زاوها ، و  لوفزد ،

قوقح دـیدج  عوضوم  هب  تشاد  روـضح  یجراـخ  یقارع و  راـگنربخ  زا 300  شیب  هـک  قارع  یلم  سلجم  رد  ینانخــس  رد  مادـص 
: تفگ ناراگنربخ  هب  يو  هسلج  نیا  نایاپ  رد  درک و  هراشا  گنج  همادا  تروص  رد  قارع  يارب  یفاضا 

دییایب و دنا  هدروخ  تسکـش  هک  یمدرم  هب  دوش  یم  هنوگچ  دـنریذپب و  زین  ار  نآ  جـیاتن  دـیاب  دـنوش  یم  گنج  ریگرد  هک  یمدرم  »
نیا میگنج  یم  ام  هک  یماداـم  دـیریگب ! لـیوحت  دـییامرفب  امـش ، ياـه  نیمزرـس  نیا  میداد  تسکـش  ار  امـش  هکنیا  زا  سپ  دـییوگب 

يرورض ام  يارب  اه  نیمزرس  نیا  همه ي  دیاش  .دوش  یم  بوسحم  ام  تینما  ظفح  يارب  يرورـض  یعافد و  قطانم  وزج  اه  نیمزرس 
نیا زا  دـنک  باجیا  عاضوا  دـیاش  مینک و  حرطم  ار  یفاضا  طیارـش  هک  دـیآ  دوجو  هب  هلئـسم  يارب  اب  گنج  همادا  اـب  دـیاش  دـشابن و 
یمن اـم  ار  نیا  تشاد ، دـهاوخ  یفاـضا  قوقح  گـنج  همادا ي  هک  دـنادب  دـیاب  یناریا  نمـشد  لاـح ، ره  هب  یلو  مینک ، مک  طـیارش 

ای هام  شش  ای  لاس  کی  زا  سپ  قوقح  نیا  دیاش  .دوش  یم  نییعت  هدنیآ  ياهورین  قبط  یفاضا  قوقح  .دیوگ  یم  ناهج  هکلب  مییوگ 
دیاب دـننک ، یم  ادـف  ار  دوخ  ناج  هک  ینادرم  يارب  تروص  ره  هب  دوش ، نشور  دـبای  همادا  گنج  هک  ینامز  ات  لاس  هس  اـی  لاـس  ود 

 . (3) .میوشب » لئاق  یفاضا  قوقح 

زا ناتسزوخ )  ) ناتسبرع مدرم  رگا  یلو  میتشادن  ار  ناریا  نیمزرـس  لاغـشا  دصق  ام  تفگ  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  نینچمه  مادص 
 . .درک (4) میهاوخ  ار  راک  نیا  میوش  رقتسم  اجنآ  دنهاوخب  ام 

تسا و هتفر  رتارف  دوخ  هیلوا  ياه  هتـساوخ  زا  قارع  : » دنک دیکأت  دوخ  شرازگ  رد  سرپدـتیانوی  ات  دـش  ببـس  هبحاصم  نیا  باتزاب 
 . (5) .دنک » یم  حرطم  ار  دوخ  هب  ناریا  كاخ  زا  یشخب  قاحلا  زا  تبحص  نونکا 

59 ص :

.1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ص 508 ، ذخأم 33 ، . 143 - 1
ص 88. ذخأم 36 ، . 144 - 2

.1359  / 8 ریهامجلا 21 /  توص  ویدار  ص 82 و 83 ، ذخأم 36 ، . 145 - 3
.1359  / 11 دنومول 12 /  همانزور  ص 83 ، ذخأم 36 ، . 146 - 4

.سرپدتیانوی يرازگربخ  ص 83 ، ذخأم 36 ، . 147 - 5
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ار نانآ  یبایزرا  هکلب  دوبن  یلاغـشا  قطانم  نتـشاد  رایتخا  رد  لـیلد  هب  افرـص  یقارع  نالوئـسم  ریاـس  مادـص و  زیمآدـیدهت  تاراـهظا 
تاباهتلا نتـسشنورف  اب  اددـجم  یلو  دوب  هدـش  مارآ  يا  هزادـنا  ات  گنج  عورـش  رثا  رب  هک  یـسایس  تاشقانم  ناریا و  یلخاد  عاـضوا 

اب ار  دـیدج  هلحرم  اه  یقارع  تروص ، ره  رد  .تشاد  ریثأت  اه  یقارع  راـتفر  يریگ و  عضوم  میمـصت و  رد  دوب  شیازفا  هب  ور  گـنج 
دندرک زاغآ  گنج  ياه  ههبج  رد  یماظن  تامادـقا  ماـجنا  اـی  ناریا  یلخاد  عاـضوا  رد  رییغت  رثا  رب  دوخ  دوس  هب  عاـضوا  رییغت  ضرف 
یگنج يارب  یلاح  رد  اه  یقارع  .دننکن (2)  ساسحا  ار  نآ  قارع  مدرم  دوش  یم  ینالوط  گنج  هک  یلاح  رد  دندوب  راودـیما  (1) و 
گنج يارب  یلامتحا  ياه  حرط  هنوگ  چیه   » اهنآ دیـسر  یم  رظن  هب  نمزدرک  هتـشون  هب  هک  دنتفرگ (3)  میمصت  یشیاسرف  ینالوط و 

 . .دندوب (4) هدرکن  هجوت  ینالوط  اعقاو  یگنج  تارطخ  هب  دنتشادن و  ینالوط »

قارع راتفر  رب  مکاح  رکفت  قطنم و  گنج ، زاغآ  زا  لبق  دـننامه  هلحرم  نیا  رد  دـسر  یم  رظن  هب  قارع  يریگ  میمـصت  هب  یهاگن  اـب 
رد دـندرک  یم  یـسررب  ار  ناریا  هب  هلمح  رد  هیلوا  یماکان  اه  یقارع  رگا  هکنآ  لاح  .دوب  یـسایس  دـشاب  یکیژتارتسا  هکنیا  زا  رتشیب 

همادا ي یللملا و  نیب  ياهزرم  هب  ینیـشن  بقع  اب  الامتحا  دندرک و  یم  رظن  دـیدجت  یلاغـشا  قطانم  رد  رارقتـسا  يارب  دوخ  میمـصت 
تیـصخش قارع و  شترا  یـسایس  تیهام  زا  يا  هزادـنا  ات  الامتحا  رما  نیا  .دـندروآ  یم  تسد  هب  يرتبـسانم  تیعقوم  ناریا  هب  راشف 

ناریا هیلع  گنج  زا  یمدرم  تیامح  نازیم  قارع و  یلخاد  عاضوا  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  هتفریذـپ  ریثأت  مادـص  یماظن  رتمک  یـسایس و 
چیه هک  دوش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  نکاس  گنج  يژتارتسا  باختنا  رد  دـش  ببـس  نیمه  هک  ناـنچ  دوب ، تیمها  زئاـح  مادـص  يارب 

رد دنناوت  یم  هک  دنزاس  دعاقتم  ار  قارع  مدرم   » دننکن و لیمحت  قارع  مدرم  رب  ار  یتاراسخ  هنوگ 

60 ص :

.1378 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج  : » کن . 148 - 1
.قارع ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر  نیسای  هط  ، 1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ذخأم 33 ص 508 ، . 149 - 2

تیعقوـم صیخـشت  اـب  مادـص  : » دـسیون یم  یماـظن  لـیلحت  هیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گـنج  هلاـقم  رد  شراـک  میارفا  . 150 - 3
ربارب ود  هب  يو  .درک  هدامآ  نکاس  ینالوط و  گنج  کـی  يارب  ار  دوخ  ياوق  ( 1981  ) زییاپ 1360 لیاوا  رد  ارهاظ  قارع  هرطاخمرپ 

ص 29. .دنک » یم  هراشا  دراوم  ریاس  یعفادت و  متسیس  کی  ذاختا  قارع ، شترا  دادعت  ندومن 
ص 102. ذخأم 58 ، . 151 - 4
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.دنزاس (1) مهارف  اهنآ  يارب  ار  يداع  یگدنز  هب  یسرتسد  يداصتقا ، هعسوت  همانرب  موادت  یگدنز و  ياهدرادناتـسا  ندرب  الاب  رانک 
، تیعقاو رب  ینتبم  یماظن  ياهراک  هار  نتفای  يارب  شالت  ياج  هب  هک  دنک  یم  مهتم  ار  قارع  هبتر  یلاع  ناگدنریگ  میمصت  نمزدرک 
زا نتفرگ  سرد  رد  اه  یقارع  : » دسیون یم  ساسا  نیمه  رب  دندوب و  هتـسب  لد  یلخاد  ياه  تسایـس  هنارگ و  هیجوت  تاغیلبت  هب  رتشیب 

گنج (3) عورش  زا  فسأت  راهظا  اب  گنج  زا  سپ  مادص  تاراهظا  زا  یـشخب  دیاش   (2) .دنتسه » دنک  رایسب  دوخ  یماظن  تاهابتشا 
اب گنج  لوط  رد  هک  دشاب  یساسا  تاهابتشا  زا  دیدج  یبایزرا  زا  رثأتم  نارگید  هب  نآ  ندش  ینالوط  تلع  نداد  تبـسن  نینچمه  و 

 . .دش (4) بکترم  ناریا 

رب کیژتارتسا و  یمیمـصت  ساسا  رب  ناریا  درک  یم  شـالت  یلاغـشا  قطاـنم  رد  دوخ  عضاوم  تیبثت  يارب  قارع  شترا  هک  یلاـح  رد 
نیب عماـجم  قارع و  یلیمحت  طیارـش  شریذـپ  زا  دوب  هتفاـی  قارع  زواـجت  ربارب  رد  یمدرم  تمواـقم  زا  هک  یـسفن  هب  داـمتعا  هیاـپ ي 

دنسرب دوخ  قوقح  هب  دنناوت  یم  یتقو  ناریا  مدرم  نالوئـسم و  هک  داد  ناشن  یللملا  نیب  ياه  شنکاو  گنج و  .درک  بانتجا  یللملا 
يزاسدازآ رکف  هب  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تالداعم  یمامت  زا  رود  هب  ات  دـش  ببـس  هبرجت  نیا  دـننک و  هیکت  یلخاد  ياهورین  هب  هک 

.دنشاب یلاغشا  قطانم 

.دوب رظن  فالتخا  شور  رد  دـندوب ، لوقلا  قفتم  نازواجتم  ندـنار  نوریب  هتفر و  تسد  زا  قطانم  يزاسدازآ  رب  ناگمه  هک  یلاح  رد 
روهظ هب  گنج  نارود  رد  هک  دوب  رثأتم  يا  هزادنا  ات  یبالقنا  یمدرم و  ياهورین  شترا و  یماظن و  رکفت  هوحن ي  زا  زین  نآ  هشیر ي 
قطانم يزاسدازآ  لضعم  لح  گنج و  عوضوم  ندز  هرگ  اب  تقو ، روهمج  سیئر  ردص ، ینب  .دـش  رجنم  توافتم  يژتارتسا (5)  ود 

زا سپ  دوخ ، هیلوا ي  ياه  شالت  همادا ي  اب  ردص  ینب  رگید ، ترابع  هب  .دوب  هدرک  رت  لکشم  ار  عوضوم  یسایس  لئاسم  اب  یلاغـشا 
یبالقنا و ياهورین  فذح  یپ  رد  لاس 1358 ، نمهب  رد  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  ندیسر 

61 ص :

ص 134. ذخأم 58 ، . 152 - 1
.نامه . 153 - 2

روشک ود  نیب  هچنآ  گنج و  : » تفگ ینانخس  رد  همانعطق 598 ، شریذپ  درگلاس  تبسانم  هب  دادرم 1381 ، رد 17  مادص  . 154 - 3
«. .تسا فسأت  هیام ي  داد  خر 

، ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ، 1369  / 1 خیرات 14 /  رد  قارع  حلسم  ياهورین  عمج  رد  مادص  ینارنخس  . 155 - 4
1369 ص 10 و 11.  / 2  / 10 سراف ، جیلخ  لوا  هرادا 

ذخأم 103. . 156 - 5
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.درک زاغآ  اددجم  ار  دوخ  ياه  شالت  ردص  ینب  .درک  شکورف  گنج  تاباهتلا  هکنیا  زا  سپ  .دوب  تردـق  راتخاس  يزاس  هچراپکی 
فادـها رد  هکنیا  يارب  ردـص  ینب  .تخیگنارب  ار  نارگید  شنکاو  هک  دز  یلاـمعا  هب  تسد  دوـخ  یـسایس  تیعقوـم  ءاـقترا  يارب  وا 

يارب ات  دـش  ثعاب  رما ، نیمه  دریگ و  راک  هب  ار  روشک  یماـظن  ناوت  زا  يدودـحم  شخب  اـهنت  دوب  روبجم  دوش  زوریپ  دوخ  یـسایس 
الماک یلاغـشا  قطانم  رد  نمـشد  زونه  هک  یلاح  رد  .دـنک  داـجیا  یمدرم  ياـهورین  روضح  يارب  یتیدودـحم  يزاـسدازآ  تاـیلمع 

اب ردص  ینب  دش  ببس  دوجوم  ياه  یتساک  دیامن ، لحمضم  ار  نمـشد  ناوت  تسناوت  یم  یماظن  ياه  تایلمع  دوب و  هتفاین  رارقتـسا 
3 رهم ،  23  ) تایلمع راهچ  يارجا  زا  سپ  یبالقنا  یمدرم و  ياهورین  نتفرگ  هدیدان  شترا و  ياهورین  ناوت  یماظن و  رکفت  هب  ءاکتا 

شیادـیپ تاناکما و  نامز و  نتفر  تسد  زا  هب  اه  یماکان  زا  يدـیماان  .دوش (1)  هجاوم  تسکش  اب  يد 1359 ) يد و 20   16 نابآ ،
: درک رظن  راهظا  احیرص  تیعضو  نیا  ساسا  رب  ردص  ینب  .دش  رجنم  یماظن  يزوریپ  هب  ندیسر  زا  يدیماان  سأی و  هیحور 

 . (2) .میشاب » لح  هار  لابند  یسایس  رظن  زا  دیاب  ام  درادن و  یماظن  راک  هار  گنج  نیا  »

رایـسب بقاوع  یـسایس  لـئاسم  اـب  نآ  یگتـسویپ  حلـص و  گـنج و  زا  يو  فادـها  ردـص و  ینب  تارکفت  یـسایس و  ياـه  شیارگ 
دوب یسایس  ياهرظن  فالتخا  دنمک  رد  ادتبا  نامه  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  طیارش  حلص و  عوضوم  الثم ، .تشاد  لابند  هب  یبولطمان 

تاظحالم ریاس  زا  ادـج  داد و  یـسایس  تاشقانم  هب  ار  دوخ  ياج  نآ  همتاـخ ي  يارب  لـح  هار  نتفاـی  گـنج و  عوضوم  رب  زکرمت  و 
گنج هکنیا  هب  رظن  .درک  هدیچیپ  رایـسب  ار  نتفای  لح  هار  هرکاذم و  ناکما  روشک  لخاد  رد  یـسایس  تاشقانم  یللملا ، نیب  یماظن و 

اه ههبج  رد  يزوریپ  بسک  زا  ردص  ینب  هکنآ  زا  سپ  اذل  دوب  هتفرگ  رارق  تردق  گنج  یعون  یسایس و  ضراعت  ریـسم  رد  قارع  اب 
رد ینارنخـس  اب  دیدج ، تیعـضو  زا  یـصالخ  يارب  دش  فیعـض  يو  یـسایس  عضاوم  تفرگ و  رارق  داقتنا  ضرعم  رد  دـش و  دـیماان 

ار یلخاد  نارحب  قدصم  رتکد  توف  درگلاس  تبسانم  هب  دنفسا 1359 ، رد 14  نارهت  هاگشناد 

62 ص :

ص 7. ، 1377  / 3  / 3 ناهیک ، همانزور  اب  هبحاصم  هاپس ،) لک  هدنامرف   ) يوفص ییحی  دیس  . 157 - 1
.نامه . 158 - 2
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ریاس نیقفانم و  ییادـف ، ياه  کـیرچ  زا  یـشخب  اـه ، تسیئوئاـم  دـننام  پچ  ياـه  شیارگ  اـب  ار  يدـیدج  ههبج ي  درک و  دـیدشت 
هدـیدپ هک  گنج  یط  رد  دـیدج  ياه  شیارگ  شیادـیپ  هب  ناریا  بالقنا  ياه  هشیر  باتک  رد  .درک (1)  یهدـنامزاس  اه  کهورگ 

: تسا هدش  هراشا  هدوب  مهم  يا 

هضراع هک  یماگنه  تسرد  رذآ 1359 ،) نابآ و   ) ربماسد 1980 رد  ربماون و  لیاوا  زا  تلود  دض  ياه  شروش  تارهاظت و  شیازفا  »
 . (2) .تسا » یهجوت  لباق  هدیدپ ي  درک ، یم  دحتم  تشاد  ناریا  نیمزرس  زا  عافد  رد  ار  مدرم  يوحن  هب  گنج  ي 

گنج : » هک دـنک  یم  ینیب  شیپ  ردـص  ینب  تیعقوم  تردـق و  هنزاوم ي  رییغت  لامتحا  اـب  رگید  ياـج  رد  روکذـم  باـتک  هدنـسیون 
 . (3) .تسا » ریذپ  ناکما  اتدوک  کی  عوقو  ای  یلخاد 

زا سپ  كرت و  هسنارف  دـصقم  هب  ناهفـصا  هاـگدورف  زا  ار  ناریا  لاس 1359  ناتـسمز  رد  يوجر  دوعـسم  دیدج  دنور  بوچراچ  رد 
« هناحلسم گنج   » درک و رازگرب  هسلج  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  اب  هدربمان  .درک  تعجارم  روشک  هب  هام  کی 

لیلد هب  ینابایخ  یـسوم  اهنت  دندش و  دـعاقتم  اضعا  ماجنارـس  ثحب  هسلج  هس  زا  سپ  یلو  دـشن  هتفریذـپ  ادـتبا  هک  درک  داهنـشیپ  ار 
: دـنتفگ خـساپ  رد  ماما  .درک  تاقالم  تساوخرد  تشون و  همان  ماما  هب  نامزاس  نآ ، زا  سپ  .درک  یم  تفلاخم  راـک  نیا  اـب  طـیارش 
داد و رارق  تسب  نب  رد  ار  نامزاس  ماما  هدـشن ي  ینیب  شیپ  شنکاو  .میآ (4)  یم  امش  تاقالم  هب  مدوخ  نم  راذگب  نیمز  ار  هحلـسا 
زا جورخ  يارب  نامزاس  .دیماجنا  تسکـش  هب  ساسح  زکارم  فرـصت  ماما و  رورت  سپـس  ماما و  لزنم  تمـس  هب  ییامیپهار  هژورپ ي 

: دندومرف ینارنخس  رد  دوب و  نارگن  رایسب  دیدج  تاقافتا  زا  ماما  .درک  یهدنامزاس  ار  يرگید  ریسم  هناحلسم  تکرح  تسب  نب 

نیا هب  تیمها  دـیاش  ام  ياه  نمـشد  میتسه و  مه  یلخاد  ياه  يراـکبارخ  نیا  هب  يـالتبم  میتسه و  گـنج  هب  يـالتبم  يزورما  اـم  »
ام دـنک و  یم  ریذـپ  بیـسآ  نطاـب  زا  ار  اـم  یلخاد ، تاـفالتخا  هکنیا  يارب  یماـظن ، موجه  اـت  دـنهدب  رتـشیب  یلخاد  ياـه  فـالتخا 

 . (5) .میرب » یم  نیب  زا  ار  نامدوخ  نامدوخ ،

63 ص :

ذخأم 103. . 159 - 1
،1375 مود ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف  رـشن و  رتفد  یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت  ناریا ، بالقنا  ياه  هشیر  يدـک.رآ.یکین ، . 160 - 2

نارهت ص 453 و 454.
ص 354. نامه ، . 161 - 3

.یصاصتخا يوگو  تفگ  ، 78  / 5  / 9 هاپس ،) تاعالطا  هرادا  قباس  لوئسم   ) يرفعج . 162 - 4
.1359  / 10  / 6 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 232 ، دلج 13 ، رون ، هفیحص  . 163 - 5

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_63_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_63_5
http://www.ghaemiyeh.com


باـتک رد  یمـشاه  ياـقآ  .دوزفا  اـه  ینارگن  هـنماد ي  رب  دـیدج  یتاـبث  یب  نارحب و  روـهظ  نـینچمه  شترا و  رد  ردـص  ینب  ذوـفن 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نارحب  زا  روبع  مان  هب  دوخ  تارطاخ 

عومجم زا  .دندرک  فیرعت  ناشدوخ  تاقالم  زا  سلجم  رد  مه  يا  هنماخ  ياقآ  دـنداد و  ماما  اب  ناشتاقالم  زا  یحرـش  یتشهب  ياقآ  »
(1) دنا » هداتفا  هراچ  رکف  هب  دنا و  هدرک  هجوت  شترا  رد  اهنآ  طخ  اه و  لاربیل  رطخ  هب  ماما  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  [ نینچ ] اه شرازگ 

.

: دوب نیا  دیدج  ههبج ي  يریگ  لکش  زا  ماما  طابنتسا 

، دنـشاب یم  اکیرما  اب  هطبار ي  رد  هطـساو  نودب  ای  هطـساو  اب  دنا  هدش  دحتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هک  ینانآ  یمامت  زورما  »
ینعی شنارکون  زا  یکی  طسوت  یماظن  هلمح ي  دـید  هکنیا  زا  اکیرما  .دـیامن  هزرابم  گرزب  رطخ  نیا  اب  تیعطاق  اـب  دـیاب  ناریا  تلم 

نیا شیوخ  داحتا  اـب  دـیاب  ناریا  ریلد  مدرم  .دز  یلخاد  تاـفالتخا  دـیدشت  هب  تسد  هراـبود  درک ، رتدـحتم  ار  اـم  مدرم  قارع  تلود 
 . (2) .دنک » یثنخ  لبق  ياه  هشقن  لابند  هب  ار  یناطیش  هشقن 

زا یعیـسو  شخب  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرک  ور  هبور  یـساسا  ياه  شلاچ  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تیدوجوم  دـیدج  تیعـضو 
دیدـشت .دوب  بولطمان  یعـضو  رد  گنج  بالقنا و  زا  سپ  عاـضوا  تلع  هب  يداصتقا (3)  تیعـضو  دوب و  لاغـشا  رد  روشک  كاخ 

: دسیون یم  لاس 1360 ، زاغآ  فیصوت  رد  دوخ  باتک  رد  یمشاه ، ياقآ  .دوب  زیمآ  هرطاخم  رایسب  یسایس  تافالتخا 

64 ص :

زور 23 شرازگ  ص 66 ، ، 1378 بـالقنا ، فراـعم  تاراـشتنا  رتفد  نارهت ، نارحب ، زا  روبع  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربـکا  . 164 - 1
نیدرورف 1359.

.1359  / 11  / 22 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 62 ، دلج 14 ، رون ، هفیحص  . 165 - 2
تـسخن رد  داـصتقا  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  بش  لوا  : » دـسیون یم  ص 363  نارحب ، زا  روـبع  باـتک  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 166 - 3

ياه هار  مروت و  لـماوع  لاس 60 ، لوا  ههام ي  جنپ  رد  دـصرد  دودـح 20  تسالاب ، یلیخ  دوب ، مروت  ثحب  مدرک ، تکرـش  يریزو 
يداصتقا هدنیآ  هب  مدرم  يدامتعا  یب  نییاپ ، حطـس  ياه  قوقح  ندرب  الاب  یناهج ، مروت  هک  دنتفرگ  هجیتن  .دندرک  یـسررب  ار  جالع 

تاغیلبت یناور و  لماوع  یتلود ، یـصوصخ و  شخب  ياه  هتـشر  ندوبن  مولعم  اه ، تیکلام  فیلکت  ندوبن  مولعم  زادنا ، سپ  یمک  و 
یم رد ص 364  ناـبآ  هسلج ي 20  هرابرد ي  ناشیا  .تسا » مروت  لـماوع  زا  گـنج  يداـصتقا و  هرـصاحم  بالقنادـض ، بناـجا و 
جنپ دودح  رد  اهالط  شزرا  تسا و  رالد  درایلیم  ود  دودح  يزرا  هریخذ  هدش  لیکـشت  روشک  يزرا  عضو  هرابرد ي  هسلج  : » دسیون

دودـح.تسا هکـشب  رازه  دـصناپ  دودـح  هنازور  تفن  رودـص  میراد و  تادراو  رالد  دراـیلیم   1 کیدزن 5 /  هام  ره  رـالد ، دراـیلیم 
ياـهروشک هب  میتـفرگ  میمـصت  هسلج  نیا  رد  .دوش  یم  ماـمت  يزرا  هریخذ  يدوزب  دـشاب  نینچ  رگا  .هاـم  رد  رـالد  نوـیلیم  دصـشش 

«. .دوش لرتنک  امیس  ادص.دوش و  یشاحف  هلمح و  رتمک  یجراخ 
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رد ردـص  ینب  يارب  دنفسا 59  مسارم 14  اب  .میدرک  زاغآ  يداصتقا  یتینما و  یماـظن ، یـسایس ، دـیدش  ياـه  نارحب  اـب  ار  لاس 60  »
دوبن یکرحت  اه  ههبج  رد  درک و  هجاوم  لاکشا  اب  ار  تلود  جنشتم و  ار  یـسایس  ياضف  دش و  رتدیدش  اه  فالتخا  نارهت ، هاگـشناد 

هاپس شترا و  نایم  فالتخا  هک  ردص  ینب  ياقآ  راکفا  .دندرک  یم  میکحت  لاغـشا  همادا ي  يارب  ار  دوخ  عضاوم  یقارع ، ياهورین  و 
سیئر سلجم و  نیب  .دوب  هدرب  نوریب  سرتـسد  زا  زا  ار  رگلاغـشا  ندـنار  بقع  يارب  بساـنم  كرحت  ناـکما  دوـب ، هدروآ  دوـجو  هب 

نماد تافالتخا  شتآ  هب  دـندوب  هتفرگ  عضوم  ردـص  ینب  ياقآ  رـس  تشپ  هک  بالقنادـض  ياهورین  دوب و  دـیدش  فالتخا  روهمج ،
بیـسآ زکرم  ناـگدازآ و  تشد  ناـجیابرذآ ، ناتـسچولب ، ناتـسیس و  ناتـسدرک ، رد  صوصخب  اـهزرم  رد  روشک  تینما  .دـندز  یم 

 . (1) .تشاد »

سلجم رد  .دوش  اه  ییورایور  اـه و  يدـنب  فص  هنحـص ي  روشک  لـخاد  دادرخ 1360  رد  ات  دـش  ببـس  دـیدج  تالوحت  همادا ي 
زا يارب  گنج ، ياه  ههبج  رد  یماظن  تایلمع  يارجا  رب  دیکأت  اب  ماما  .دـش  یـسایس » تیافک  بلـس   » ردـص ینب  زا  یمالـسا  ياروش 

: دندرک یم  شالت  یلخاد  یسایس  تاشقانم  نارحب و  ندرب  نیب 

ناتـسود مادص و  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  دشاب ، رتدایز  يردق  کی  [ دینک یم  ] دنک یم  هک  ییاه  تفرـشیپ  نیا  هک  دینکب  شـشوک  »
دعب هچنانچ  رگا  امش  .شترا  تسا  هدرک  ادیپ  فعض  رگید  الاح  تسا  هتفر  رانک  هک  یهدنامرف  نیا  هک  اجنآ ، رد  .دننک  غیلبت  مادص 

 . (2) .دنک » غیلبت  مادص  رگید  دناوت  یمن  دوش و  یم  هتسکش  مه  بلطم  نیا  دینکب  ادیپ  يزوریپ  ات  ود  یکی  هعقاو  نیا  زا 

: دسیون یم  یماظن  یسایس -  عاضوا  رد  لوحت  داجیا  هرابرد ي  دنک و  یم  میسرت  ار  يدیماان  سأی و  تیعضو  یمشاه ، ياقآ 

هعجاف 7 يا ، هنماخ  هللا  تیآ  رورت  دادرخ ، هناحلسم 30  عیسو  شروش  میدیسر  نارحب  جوا  هب  وا ، لزع  ردص و  ینب  تیافک  بلس  اب  »
هدنهدرجز تلاسک  بالقنا و  هدننک  جیسب  ياه  هناوتـسا  زا  يدایز  عمج  تداهـش  رورت و  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  تداهـش  ریت و 

 . (3) .دروخ » یم  مشچ  هب  بالقنا  ياهورین  زا  يرایسب  رد  سأی  مئالع  تسا و  نارحب  راثآ  زا  ییاه  هنومن  تما  ماما 

65 ص :

ص 9. ذخأم 117 ، . 167 - 1
.1360  / 3  / 24 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 291 ، دلج 14 ، رون ، هفیحص  . 168 - 2

ص 19. ذخأم 117 ، . 169 - 3
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هتـشون هب  وس  کی  زا  هک  دوب  یتیعـضو  رد  نیا  و.دـش  دراو  راشف  تاـیلمع  يارب  شترا  هب  اـه  ههبج  رد  یماـظن  كرحت  داـجیا  يارب 
تشاد تیاکش  نارسفا  یلغش  تینما  بلس  یمالسا و  نمجنا  بالقنا و  هاگداد  درکلمع  زا  یحالف  ياقآ  یناجنـسفر ، یمـشاه  ياقآ 

، ینیمز يورین  هدـنامرف ي  داژنریهظ ، ياقآ  شدوخ و  نیب  فالتخا  زا  یحالف  ياـقآ  رگید ، فرط  زا  درک (1) و  یم  ییوج  هراـچ  و 
يورین تقو  هدـنامرف ي  روضح  اب  فالتخا  عفر  يارب  عافد  یلاـع  ياروش  رد  هکنآ  دوجو  اـب  .درک (2)  یم  ییوج  هراـچ  تبحص و 

دـننک و لـمع  ههبج  رد  دـش  دـیکأت  اـهنت  دیـسرن و  هجیتن  هب  یلو  دـش  رازگرب  يا  هسلج  كرتشم  داتـس  تقو  سیئر  شترا و  ینیمز 
هب عافد و  یلاـع  ياروش  هسلج ي  رد  اددـجم  .دـنیامن (3)  زاغآ  قارع  یثعب  زواجتم  ياـهورین  بوکرـس  يارب  دوز  یلیخ  ار  یتکرح 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  .دش  ثحب  تایلمع  ماجنا  مدع  تلع  يریگیپ  ماگنه 

هدـنامرف ي داژنریهظ ، ياقآ  دـیوگ  یم  یحالف  راسمیت  مدرک ، تکرـش  كرتشم  داتـس  رد  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  رهظزادـعب  »
زا یـشبح  بوقعی  گنهرـس  زا  يا  همان  دنامب و  ظوفحم  ینونک  عضو  دناد  یم  رتهب  تسین و  شترا  تکرح  هب  دقتعم  ینیمز  يورین 

رکـشل هـس  ود  هـب  جاـتحم  دـناد و  یمن  شترا  جارخا  هـب  رداـق  ینوـنک  عـضو  رد  ار  شترا  هـک  دـناوخ  ینیمز  يورین  داتـس  نارـسفا 
 . (4) .تسین » نآ  داجیا  ناکما  اه  يدوز  نیا  هب  هک  دشاب  یم  سیسأتلادیدج 

تکرش شترا  ینیمز  يورین  ياهرکشل 77،21،16،92،18  ناهدنامرف  ریت 1360 ، خیرات 22  رد  عافد  یلاع  ياروش  يدعب  هسلج  رد 
ياـقآ هسلج  ماـمتا  زا  سپ   (5) .تسا » امرگ  تاـمهم و  دوبمک  مه  ناشرذـع   » .دـش و ثحب  تاـیلمع  هراـبرد ي  اددـجم  دـندرک و 

: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه 

زا ار  یهاتوک  دـنا ، عیرـس  تکرح  رادـفرط  تخـس  مه  يروکف  یحالف و  نایاقآ  .مینکب  يرکف  دـیاب  دـشن  هدـید  مزال  كرحت  رگا  »
 . (6) .دنک » یم  نشور  ار  تقیقح  هدنیآ ، .دنناد  یم  ینیمز  يورین 

دوب و نمشد  لاغشا  رد  نانچمه  روشک  كاخ  زا  یعیسو  شخب  اریز  دوبن ، یبولطم  تیعضو  رد  شترا  دیسر  یم  رظن  هب  عومجم  رد 
تایلمع راهچ  هکنآ  اب 

66 ص :

.1360  / 5  / 3 ص 215 ، ذخأم 117 ، . 170 - 1
.12  / 4  / 1360 ص 187 ، ذخأم 117 ، . 171 - 2
.1360  / 4  / 15 ص 191 ، ذخأم 117 ، . 172 - 3
.1360  / 4  / 19 ص196 ، ذخأم 117 ، . 173 - 4

.1360  / 4  / 22 ص 198 و199 ، ذخأم 117 ، . 174 - 5
.1360  / 4  / 22 ص 199 ، ذخأم 117 ، . 175 - 6
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لابند هب  يا  هجیتن  هنوگ  چـیه  دوب  هتفرگ  ماـجنا  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ  فدـه  اـب  شترا و  رد  دوجوم  یماـظن  رکفت  ساـسا  رب 
رب یناور  یحور -  راشف  هب  داتفا و  هرطاخم  هب  شترا  نارسفا  یلغـش  تینما  شترا  رد  يو  ذوفن  هبئاش ي  ردص و  ینب  رارف  اب  .تشادن 

داتس تقو  سیئر  داژنریهظ و  راسمیت  موحرم  شترا  ینیمز  يورین  تقو  هدنامرف  نایم  رظن  فالتخا  نآ ، نمـض  رد  .دش و  رجنم  نانآ 
رد هجیتن ، رد.دـشن  لصف  لح و  مه  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  یتح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یحـالف  راـسمیت  دیهـش  شترا  كرتشم 

هدـیا ي رکفت و  هنوگ  چـیه  دوب و  هجاوم  یـساسا  رظن  فالتخا  اب  زین  نآ  یلاع  یهدـنامرف  دوب  یناور  راـشف  تحت  شترا  هک  یلاـح 
.دوب هدوهیب  یماظن  كرحت  راظتنا  تیعضو  نیا  رد  اذل  تشادن  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  يارب  يدیدج 

شیادـیپ زا  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و  اتعیبط ، تسا و  ققحت  لاح  رد  یـشیاسرف  گـنج  فادـها  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچ  هجیتن  رد 
ندـمآ راک  يور  اکیرما و  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يرازگرب  لیلد  هب  اـه  ییاـکیرما  .دـندوب  دونـشخ  ـالماک  یتیعـضو  نینچ 
طسوت ناتسناغفا  لاغشا  هاش ، طوقس  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نوچمه  یثداوح  عوقو  زین  ناهاوخ و  يروهمج  ناگیر و 

هب دننک و  لرتنک  دنتسناوت  یمن  ار  عاضوا  گنج ، عورش  دعب  ناریا و  رد  اکیرما  ترافس  ياضعا  يریگ  ناگورگ  يوروش ، ياهورین 
هبناج همه  یتینما  مجاهت  ربارب  رد  یبالقنا ، ناریا  دیدج ، تیعضو  رثا  رب  اریز  دندرک ؛ یم  لابقتـسا  یـشیاسرف  گنج  زا  لیلد ، نیمه 

هنزاوم ي زا  هک  زین  قارع  درک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  یسایس  یتینما و  یماظن -  تالکشم  اب  نیمزرس ، نداد  تسد  زا  یماظن و  ي 
.دوب هدش  راتفرگ  ناریا  ربارب  رد  هقطنم  رد  یبلط  هعسوت  تسایس  اب  دوب  هدش  اهر  نیشیپ  یماظن 

هدـش ي لرتـنک  دودـحم و  گـنج  زا  دـندوب  نارگن  قارع  تردـق  نینچمه  یمالـسا و  بـالقنا  ریثأـت  زا  هک  زین  هـقطنم  ياـهروشک 
رد یبالقنا  ناریا  يژرنا  دوب و  هدش  هتـسکش  مهرد  زکرمتم و  ناریا  نیمزرـس  رد  قارع  تردق  اریز  دـندرک ؛ یم  لابقتـسا  یـشیاسرف 

دوخ هلاقم ي  رد  سیئرلا » ضایر   » .دوب زکرمتم  اهر و  قارع  زواجت  ربارب 

67 ص :
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: دسیون یم  قارع  ناریا و  هب  هقطنم  ياهروشک  شرگن  هرابرد ي 

هک یناریا  ییارگ  یلم  هنابلط  هعسوت  تیهام  یمالـسا و  ییارگداینب  تارطخ  زا  ینارگن  لاس 1980 ، رد  قارع  ناریا و  گنج  زاـغآ  »
ار سراف )  ) یبرع جـیلخ  ياهروشک  هک  يرطخ  نیرت  يروف  اما  .دروآ  دـیدپ  سراف  جـیلخ  ياـهروشک  رد  دـش  یم  هدـهاشم  قفا  رد 

....دوـب سراـف  جـیلخ  رب  حـتاف  فرط  نتفاـی  هطلـس  نآ  بقاـعتم  ناریا و  اـی  قارع  لـماک  عیرـس و  يزوریپ  ناـکما  درک ، یم  دـیدهت 
یبرع جـیلخ  ياهروشک  گنج ، رد  ناریا  يزوریپ  هک  تشاد  دوجو  میب  نیا  .دوب  رت  كانتـشحو  مه  نیا  زا  ناریا  يزوریپ  ياـمنرود 

 . (1) .دنک » ور  هبور  اهنآ  رب  ناریا  یسایس  طیارش  لیمحت  اب  ار  سراف ) )

یناوتان ناریا و  یلخاد  عاضوا  دـندوب و  یماظن  تامادـقا  لابند  هب  یـشیاسرف  گنج  زا  نتفرگ  هجیتن  عاضوا و  رییغت  يارب  اـه  یقارع 
هب نآ  ندـش  ینالوط  گنج و  همادا ي  اب  ناریا  هک  دـندرک  یم  یباـیزرا  نینچ  دوب و  اـه  یقارع  يراودـیما  أـشنم  روشک  نیا  یماـظن 

یـسایس يداصتقا و  یعامتجا ، عاضوا  رد  دوش و  یم  رت  هدـیچیپ  تلم  اب  تموکح  هطبار ي  دور و  یم  رتشیب  یناریو  یبارخ و  يوس 
 . .دبای (2) یم  رتشیب  یگریت  ناریا  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  طباور  دهد و  یم  يور  جرم  جره و 

ياه تسکـش  دیازفیب و  دوخ  تامادقا  رب  تسا  ریزگان  قارع  تلود  دنیاین  لقعرـس  نارهت  ماکح  هچنانچ  : » دندرک دـیدهت  اه  یقارع 
اه تیموق  قوقح  زا  دـندرک و  هلخادـم  اددـجم  ناریا  یلخاد  روـما  رد  اـه  یقارع   (3) .دروآ » دراو  نارهت  مـیژر  رب  ار  يرت  تــخس 

: دیوگ یم  یناتک  تمصع  هک  نانچ  دنتفگ :

ار نیا  مییوگب  اهنآ  هب  میتسین  رداق  ام  دنتـسه  ناشدوخ  تلود  داجیا  ناهاوخ  ناریا ، رگید  ياـه  تیلقا  دـننامه  مدرم  ناتـسزوخ  رد  »
 . (4) .دنهاوخن »

: دیوگ یم  دندوب  گنج  ياه  ههبج  مزاع  هک  قارع  شترا  ياهورین  عمج  رد  زین  مادص 

فیرش یعقاو و  ناتـسرپ  نطو  همه ي  اه و  چولب  اهدرک ، هژیوب  ناریا  ياه  تیلقا  ریاس  زین  ]و  ناتـسزوخ ] ناتـسبرع برع  مدرم  هب  ام  »
ام ...دنوش  دنم  هرهب  شیوخ  یموق  یلم و  قوقح  زا  دنناوتب  ات  میروآ  دوجو  هب  اهنآ  اب  یمکحم  طباور  میا  هدامآ  هک  مینک  یم  مالعا 

 . (5) .مینکب » دشاب ، اهنآ  زاین  دروم  هک  یحالس  هلمج  زا  یکمک  هنوگ  ره  اهنآ  هب  میا  هدامآ 

68 ص :

یلم  » هلاقم ص 87 ، رهم 1366 ، سراف ، جیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  یسررب  همان  هژیو  هاپس  لک  داتـس  یـسایس  تنواعم  . 176 - 1
.1365  / 8  / 19 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  همجرت  سراف » جیلخ  یبرع و  ییارگ 
.1360  / 10  / 16 ریهامجلا ، توص  مادص ، ینارنخس  ص 165 ، ذخأم 36 ، . 177 - 2

.1360  / 2  / 21 ریهامجلا ، توص  ص 85 و 86 ، ذخأم 36 ، . 178 - 3
.1359  / 10  / 8 فارگلت ، یلید  ص 70 ، ذخأم 61 ، . 179 - 4

.1359  / 12 نیسح 23 /  مادص  ص 595 ، ذخأم 30 ، . 180 - 5
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( ماما  ) تموکح هب  ناریا ، رد  تردق  رـس  رب  شکمـشک  هک  دنرواب  نیا  رب  قارع  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  يرایـسب  دسیون  یم  نمزدرک 
تایرـشن زا  یکی  .درک (1)  دـهاوخ  طوقـس  ناریا  تلود  لاس 1360  زییاپ  ات  دـسر و  یمارف  حلـص  ناـمز  دـهد و  یم  ناـیاپ  ینیمخ 

: دسیون یم  مایا  نیمه  رد  اکیرما 

نافلاخم هورگ  ياه  يراذگ  بمب  اب  ینونک  میژر  يربهر  دیآ و  یم  رظن  هب  کیدزن  رایـسب  یهاگ  ینیمخ  تموکح  نارـس  طوقـس  »
 . (2) .تسا » دشر  لاح  رد  تعرسب  مایق  یشکرس و  .تسا  هدش  فیعض  رایسب 

: تشون نیدرورف 1360  رد  یقارع  تاماقم  زا  لقن  هب  سبقلا  یتیوک  همانزور ي  تیعضو  نیمه  هیاپ ي  رب 

مالعا تفن ، ياه  هاچ  لاغـشا  ناتـسزوخ و  ندرک  دازآ  نآ  زا  فدـه  دـنک و  ناتـسزوخ  هب  يا  هدرتسگ  هلمح ي  دراد  دـصق  قارع  »
میقتـسم تراظن  زا  گنج  زا  دـعب  یتح  دراد  رظن  رد  مادـقا  نیا  اب  الامتحا  قارع  .دشاب (3)  یم  تقوم  تموکح  لیکشت  لالقتـسا و 

 . (4) .دنک » يریگولج  هدش  لاغشا  ناتسزوخ  رب  ناریا 

.تسا هدوب  حرط  نیا  يریگیپ  هدـننک ي  نایب  ناریا  یـضرا  تیمامت  هب  یگقالع  یب  رب  ینبم  یقارع  تامادـقا  ریاس  مادـص و  ناـنخس 
: دیوگ یم  هام 1360  يد  رد  يا  هبحاصم  رد  مساج  فیطل  هک  نانچ 

دننک مالعا  ار  یتلود  نینچ  دوجو  دـنهاوخب  ناـنآ  هچناـنچ  دـناد و  یم  نیمزرـس  نیا  بارعا  ملـسم  قح  ار  [ ناتـسزوخ ] تلود قارع  »
 . (5) .درک » دهاوخ  کمک  شمدرم  هب  نآ  ققحت  يارب  قارع 

: دیوگ یم  هام 1359  يد  رد  ابنالا  یتیوک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  زین  مادص 

رد دوـخ  ناردارب  زا  اـم  .دوـش  هداد  يراـتخمدوخ  عاوـنا  زا  یعوـن  هب  دـیاب  اـهنآ  هب  هـک  دراد  دوـجو  فـلتخم  تـیلم  جـنپ  ناریا  رد  »
 . (6) .دراد » لماک  تقباطم  ام  تاداقتعا  اه و  تسایس  اب  رما  نیا  .مینک  یم  عافد  ناتسزوخ 

: دیوگ یم  قارع و  ناریا و  يارب  یشیاسرف  گنج  دنیآرف  هب  دنک  یم  هراشا  يرگید  ياج  رد  نینچمه  مادص 

هچراپکی ام  هراپ و  هراپ  اهنآ  .دنهدب  همادا  گنج  هب  ناریا  ماکح  دیراذگب  لاح  »

69 ص :

ص 134 و 135. ذخأم 58 ، . 181 - 1
ذخأم 86. . 182 - 2

ص 102. ذخأم 35 ، . 183 - 3
.354 اسر ، یگنهرف  هسسؤم  یعاجش ، رهچونم  رتکد  همجرت  ناریا ، بالقنا  نورد  لپمتسا ، يد -  ياج  . 184 - 4

ص 595. ذخأم 30 ، . 185 - 5
.1359  / 10 هبحاصم 29 /  ذخأم 30  . 186 - 6
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 . (1) .میا » هدرک  مالعا  شیپ  اه  تدم  زا  هک  ام  يژتارتسا  تسا  نیا  میرادن و  يا  هقالع  ناریا  یضرا  تیمامت  هب  ام  .میوش 

هبرـض ي نتخاس  دراو  لابند  هب  یـشیاسرف ، گنج  زا  تفر  نورب  يارب  اه  یقارع  هک  دوب  انعم  نیا  هدننک  نایب  نئارق  دـهاوش و  یخرب 
ماظن یـسایس  تاـیح  هب  ندیـشخب  همتاـخ  فدـه  اـب  روشک و  لـخاد  رد  یتاـبث  یب  دـیدشت  اـب  هارمه  گـنج ، هب  نداد  ناـیاپ  رخآ و 

رد یتینما  یماظن و  یعاـمتجا -  یـسایس -  ظاـحل  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتیعـضو  نینچ  رد  .دـندوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یتابث یب  لـضعم  رب  یـضرا  تیماـمت  ظـفح  ماـظن و  تیدوجوم  موادـت  نیمـضت  يارب  دـیاب  تشاد و  رارق  يزیمآ  هرطاـخم  تیعـضو 

.درک یم  هبلغ  رگلاغشا  ياهورین  روضح  یسایس و 

لوحت زاغآ 

هداد رارق  زیمآ  هرطاخم  ياه  شلاچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  یماظن ، یـسایس و  هصرع ي  ود  رد  یـشیاسرف  گنج  ياهدـمایپ 
یـسایس و تاشقانم  دیدشت  قارع و  ددجم  هلمح  رطخ  گنج و  ياه  ههبج  رد  یماظن  تسب  نب  ریثأت  یگتـسویپ  مه  هب  لماعت و  .دوب 
اب هچنآ  عقاو ، رد  .درک  یم  دیدهت  ار  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  یـسایس ، تابث  اهرهـش  لخاد  رد  یماظن  يریگرد  ماجنارس 
ایآ هک  دوب  حرطم  شسرپ  نیا  یتیعـضو  نینچ  رد  .دوب  ققحت  لاح  رد  یـشیاسرف  گنج  موادت  اب  دشن  لصاح  ناریا  هب  قارع  مجاهت 

ریـسم رد  هکنیا  ای  دهد  همادا  دوخ  تایح  اقب و  هب  دنک و  هبلغ  یـسایس  یتابث  یب  یماظن و  تسب  نب  رب  دـناوت  یم  یمالـسا  يروهمج 
؟ دیشاپ دهاوخورف  دیدج  تالوحت 

یلو دش  رجنم  قارع  زواجت  اب  هبلغ  يارب  قافو  ماجسنا و  هب  گنج  دوب  یسایس  تاشقانم  ریگرد  اقیمع  روشک  هک  ینامز  نیا  زا  شیپ 
رب هکلب  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا ي  شخب  تدحو  تاریثأت  گنج  اهنت  هن  هک  دش  ببـس  یلاغـشا ، قطانم  يزاسدازآ  رد  یماکان 
ات دندرک  يرایسب  شالت  دنتسناد و  روشک  یلصا  هلئسم  ار  گنج  تیعـضو  نیا  رد  ماما  .دوزفا  یـسایس  تاشقانم  قیمعت  یگدیچیپ و 

طقف المع  تشادن و  ینادنچ  ریثأت  اما  .دننارب  هیشاح  هب  ار  یسایس  تافالتخا 

70 ص :

ههبج ص 595. هب  مازعا  هناتسآ  رد  قارع  یلم  شترا  عمج  رد  مادص  ینارنخس  ذخأم 30  . 187 - 1
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لوحت و داجیا  يارب  هار  ود  اهنت  دیـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  .درک  یم  راهم  لرتنک و  يا  هزادنا  ات  ار  بالقنا  ماما و  هب  رادافو  ياهورین 
تیریدم و يوگلا   » ساسا رب  ای  درک  نوگرگد  ار  یـسایس  تیعـضو  دـیاب  گنج » رد  لوحت   » اب ای  تشاد : دوجو  تسب  نب  زا  جورخ 

.داد رارق  ریثأت  تحت  نوگرگد و  ار  گنج  دنور  روشک ، یسایس  هنحص ي  رد  رییغت  اب  دیاب  عطاق » يربهر 

تلاح رییغت  دیدج  ياهدادخر  اب  مزر  نادیم  هک  دش  دهاوخ  جراخ  دوکر  تیعضو  زا  یماگنه  گنج  هک  تسا  دقتعم  ستیوزوالک 
گنج روتوم  یتقو  هک  لکـش  نیدب  .تسا  مزر  نادـیم  رد  تلاح  رییغت  گنج  تالوحت  روتوم  کیمانید و  رگید ، ترابع  هب  .دـهدب 
دوکر نارود  دیآ و  یم  دوجو  هب  كرحت  زین  یسایس  حطـس  رد  لخاد و  رد  اجیردت  گنج  یـسایس  تیهام  هب  هجوت  اب  دنک  تکرح 

نتفریذپ ضرف  اب  درک و  دهاوخ  رییغت  زین  یـسایس  تیعـضو  یماظن ، هنزاوم ي  دنور  نیا  دیدشت  اب  نینچمه  .دیـسر  دـهاوخ  نایاپ  هب 
؟ درک داجیا  رییغت  یماظن  ياه  تایلمع  يارجا  اب  مزر و  نادیم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هیرظن  نیا 

هب ناوت  یم  عبانم  هیلک ي  جیـسب  یلم و  تدـحو  قافو و  اب  اـهنت  تسا و  یـسایس  ماجـسنا  بجوم  گـنج  رگید ، هیرظن ي  ساـسا  رب 
دماجنا و یم  یعامتجا  یشاپورف  هب  نمشد  اب  هلباقم  رد  یناوتان  زا  لصاح  ییارگاو  تروص ، نیا  ریغ  رد  .داد  خساپ  یجراخ  مجاهت 

ترورض رب  عطاق » يربهر  تیریدم و   » رب یکتم  دیاب  ماجسنا  يارب  .دنک  یم  شودخم  ار  روشک  تیمامت  لالقتسا و  یـسایس و  تابث 
هنحـص و رد  مدرم  روضح  اب  درک و  مجـسنم  ار  یـسایس  راتخاس  دـیکأت و  روشک  كاخ  زا  زواجتم  ياـهورین  ندـنار  نوریب  هلباـقم و 

ماجـسنا ثعاب  گنج  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  .درک  روبجم  یلاغـشا  قطانم  زا  رارف  هب  مدـهنم و  ار  رگلاغـشا  نمـشد  عباـنم ، جیـسب 
؟ تفای تسد  یسایس  قافو  ماجسنا و  نآ  هب  هرابود  دش  یم  هنوگچ  دوب  هدش  یسایس 

گنج یتقو  هک  انعم  نیدـب  .دـیماجنا  یماظن  هصرع ي  رد  لوحت  هب  دـیدج  يژتارتسا  رکفت و  شیادـیپ و  تفگ : ناوت  یم  لامجا  هب 
هب دیسرن و  هجیتن  هب  کیسالک 

71 ص :
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ههبج لیدبت و  همصاخم  هب  تاشقانم  یتقو  زین ، یسایس  هصرع ي  رد  .دش  زاب  دیدج  ریـسم  يارب  هار  دش (1)  یهتنم  یماظن  تسب  نب 
لحم رهـش  ياهنابایخ  دـش و  لاعف  ییاـهن  تشونرـس  نییعت  فدـه  اـب  یجراـخ  تیاـمح  یگنهاـمه و  اـب  لـخاد  رد  بالقنادـض  ي 
روشک یسایس  هنحـص ي  هب  نآ  لح  يارب  تیعطاق  اب  يربهر  دیدرگ  ببـس  تیعـضو  نیا  زا  لصاح  تارطاخم  دش  یماظن  يریگرد 

.دوش دراو 

هک دش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  دیاب  ادتبا  هک  انعم  نیدب  تفای  نیوکت  یماظن  دـیدج  رکفت  هشیدـنا و  اب  یماظن  تالوحت  زاغآ  هطقن ي 
ینب یهدـنامرف  هب  هناگراهچ  ياه  تایلمع  تسکـش  اب  رما  نیا  تسین ، لح  لباق  روشک  یماـظن  لاغـشا  لـضعم  کیـسالک  رکفت  اـب 

رکفت و نیا  اب  هک  دندیسر  رواب  نیا  هب  زین  اه  یقارع  یتح  مدرم و  ردص ، ینب  کیسالک و  ياهورین  هک  نانچ  .دش (2)  لصاح  ردص 
یم رییغت  نمـشد  يریذـپان  تسکـش  رب  ینبم  تاروصت  تینهذ و  دـیاب  هلئـسم ، نیا  زا  رتمهم  .دیـسر  يزوریپ  هب  ناوت  یمن  اـه  شور 

ققحم ار  موهفم  نیا  لاس 1359 ، ینایاپ  ياه  هاـم  رد  دودحم (3)  ياه  تایلمع  يارجا  یحارط و  .دـش  یم  هتـسکش  مهرد  تفای و 
نآ رییغت  ههبج و  هب  دورو  ودـب  رد  نمـشد  زا  دوخ  تشادرب  هرابرد ي  هللاراـث  رکشل 41  نیشیپ  هدنامرف ي  ینامیلس  رادرـس  .تخاس 

: دیوگ یم 

میدش قفوم  میداد  ماجنا  هک  يا  هلمح  نیلوا  رد  اما  متسناد ، یم  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  ار  نمشد  ههبج ، هب  دورو  لوا  ياهزور  رد  »
روصت دش  ثعاب  رما  نیا  هک  مینک  دراو  اهنآ  رب  زین  یتافلت  مینارب و  بقع  هب  هیدیمح  ات  درگنسوس  هداج  رانک  زا  ار  نمـشد  ياهورین 
.میدـش یم  اه  یقارع  عضاوم  دراو  اه  بش  هلمح ، نیا  زا  سپ  هک  دـیآ  یم  مدای  .دورب  نیب  زا  متـشاد  منهذ  رد  نمـشد  زا  هک  یطلغ 

یقارع زیرکاخ  هب  ار  دوخ  تلکیس  روتوم  اب  عقاوم  یخرب  یتح  وا  دیسر ، تداهـش  هب  ادعب  هک  کیرچ ، نسحم  مان  هب  متـشاد  یتسود 
 . (4) .دناسر » یم  اه 

72 ص :

لاس : » دیوگ یم  يا  هبحاصم  رد  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  ریبد  هاپس و  لک  نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر  نسحم  رتکد  . 188 - 1
نآ رد  یلوحت  کی  نودـب  روشک  یماظن  تیعـضو  هکنیا  یکی  تشاد ؛ نشور  هجیتن  ود  ام  يارب  هک  دـش  مامت  یلاح  رد  گـنج  لوا 

اه و هدیا  همه  لاس  کی  لوط  رد  شناتسود  ردص و  ینب  ياقآ  دش  تباث  ...دشاب و  تلم  يارب  يدرواتسد  کی  ياراد  تسناوت  یمن 
تـسکش اب  دـندرک  هک  يدایز  تالمح.درادـن  ناریا  تلم  يارب  کیـسالک  گنج  زا  يا  هجیتن  چـیه  دـندرک  لمع  هک  ار  ناـشحرط 

(. ناتسمز 1377 لوا  هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  « ) ...دش هجاوم 
ذخأم 103. . 189 - 2

.نامه . 190 - 3
ذخأم 94 ص 162 و 163. . 191 - 4
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ياه تایلمع  دادرخ 1360  ات  دنفـسا  لصافدح  رد  نآ  تازاوم  هب  دوب  هدش  دیدشت  دنفسا 1359  زا  یـسایس  تاشقانم  هک  یلاح  رد 
ینیمخ  » تایلمع يارجا  اب  دودحم  ياه  تایلمع  لماکت  هطقن  دادرخ 1360  هام  ینایاپ  ههد  وس  کی  زا  .تفای  یم  شرتسگ  دودحم 

دوب هدش  لیدبت  یماظن  يریگرد  هب  هک  یـسایس  تاشقانم  رگید ، يوس  زا  دوب و  نیوخراد  هقطنم  رد  هاپـس  تمه  اب  اوق » لک  هدنامرف 
زا ردـص  ینب  لزع  یـسایس و  عاضوا  هب  خـساپ  نیوخراد  تایلمع  عقاو ، رد  .دوب  رثؤم  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تشونرـس  نییعت  رد 

نالک و حطـس  رد  یلو  دوب  شخب  هیحور  الماک  ناگدنمزر  يارب  تایلمع  نیا  هکنیا  اب  .دوب  ینیمخ  ماما  نامرف  اب  اوق  لک  یهدنامرف 
: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  تایلمع  نیا  هرابرد ي  یمشاه  ياقآ  .دوب  ریثأت  یب  یسایس  یماظن و  لئاسم  رد 

ياـهورین یمجاـهت  تاـیلمع  ددرگ و  یم  زاـغآ  نیوـخراد  شخب  ماـهلا  یلو  کـچوک  تاـیلمع  اـب  یبوـلطم  كرحت  هناتخبـشوخ ، »
 . (1) .دهد » یم  همادا  ار  دوخ  یلماکت  دنور  نایثعب  ندنار  بقع  يارب  هدنمزر ،

بزح رقم  راجفنا  دننام  يزیگنارثأت  ثداوح  عوقو  و  دادرم 1360 ، ریت و  ياه  هام  رد  اهرهش  لخاد  رد  یماظن  ياه  يریگرد  دیدشت 
ار يا  هدننک  نارگن  تیعضو  روشک ، یسایس  ياهرداک  زا  نت  زا 72  شیب  یتشهب و  دیهش  تداهش  ریت و  متفه  رد  یمالسا  يروهمج 

هتشذگ زا  رتشیب  تایلمع  ماجنا  ترورـض  رب  گنج  ياه  ههبج  رب  نآ  ریثأت  زا  يریگولج  نآ و  راهم  لرتنک و  يارب  دروآ و  دوجو  هب 
تایلمع ماجنا  رب  زین  عافد  یلاـع  ياروش  تینما و  ياروش  ماـما و  یتینما  تاـظحالم  ياـنبم  رب  بوچراـچ و  نیمه  رد  دـش و  دـیکأت 

باتک رد  یمـشاه  ياقآ  درک  یم  هیالگ  دـیدج  ياضف  زا  ردـص  ینب  فذـح  زا  سپ  شترا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دـندرک  دـیکأت  رتشیب 
: دسیون یم  دوخ  تارطاخ 

ماغیپ ماما  هب  اقآ  دمحا  طسوت  میدرک  ذاختا  یتامیمصت  مدرک و  حرطم  ار  شترا  ياه  هلگ  مدرک و  تکرش  تینما  ياروش  رد  رصع  »
 . (2) .دندرک » تقفاوم  رتشیب  نانیمطا  يارب  شترا ، رد  یتارییغت  اب  ماما  .میتساوخ  رظن  ماما  زا  میداد و 

73 ص :

ص 78. ذخأم 117 ، . 192 - 1
.1360  / 5 شرازگ 9 /  ص 223 ، نامه ، . 193 - 2
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دادرم 1360 خـیرات 12  رد  عاـفد  یلاـع  ياروـش  هسلج  رد  شترا  یهدـنامرف  رداـک  رد  رییغت  يارب  اـه و  شـالت  نیمه  هـمادا ي  رد 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  دش  ثحب  شترا  یهدنامرف  رداک  رد  رییغت  اه و  ههبج  تیعضو 

ار برغ  یهدنامرف  داهنـشیپ  .تسا  دکار  هک  دنداد  ار  اه  ههبج  شرازگ  مدرک  تکرـش  عافد  یلاع  ياروش  رد  رهظزادـعب  تعاس 5  »
 . (1) .دماین » شوخ  ار  نایماظن  هک  میدومن  يزاریش  گنهرس  ياقآ  يارب 

دایـص گنهرـس  باصتنا  یحالف و  پیترـس  تداهـش  زا  سپ  هژیوب  .دش  ماجنا  رییغت  شترا  یهدنامرف  رداک  رد  جـیردتب  اهدـعب  هتبلا 
گنهرس هیحور ي  هب  هجوت  اب  دنتفای (2) و  اقترا  دندش و  بوصنم  یهدنامرف  هب  ناوج  نایماظن  ینیمز ، يورین  یهدنامرف  هب  يزاریش 

نمض .دش  مهارف  هاپـس  شترا و  یگنهامه  هنیمز ي  ناتـسدرک ، رد  هاپـس  یمدرم و  ياهورین  اب  يراکمه  هبرجت ي  يزاریـش و  دایص 
بذـج و ناـکما  یماـظن  ياـه  ترورـض  هاپـس و  تیوقت  يارب  روـشک  یماـظن  یـسایس -  راـتخاس  رد  یـسایس  عـناوم  عـفر  اـب  هکنیا 

تـسایر زاـغآ  ییاـجر و  ياـقآ  تداهـش  زا  سپ  ناـنچمه  دـنور  نـیا  .تفاـی  شیازفا  اـه  هـهبج  رد  یمدرم  ياـهورین  یهدـنامزاس 
ياـقآ .تشاد  يداـیز  شقن  هنیمز  نیا  رد  یـسایس  تاـبث  شمارآ و  داـجیا  تشاذـگ و  شیازفا  هب  ور  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  يروهمج 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه 

شمارآ و هرود ي  ناـقفانم ، دـصقءوس  زا  یـشان  دـیدش  تهاـقن  مغر  یلع  يروـهمج ، تساـیر  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  باـختنا  اـب  »
یم تسد  هب  ار  عاـفد  اـه و  ههبج  هب  هجوـت  ناـکما  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  مـینک  یم  هـبرجت  ار  لاـس 1360  مود  همین  رد  رارقتـسا 

 . (3) .میروآ »

ار فلتخم  لماوع  شقن  یتابث و  یب  لاغشا و  كانرطخ  هرود ي  نتـشاذگرس  تشپ  یماظن و  لوحت  تلع  ییارماسلا  قیفو  رکـشلرس 
: دسیون یم  دهد و  یم  حیضوت  دوخ  باتک  رد 

يراذـگریثأت تردـق  اـب  شیپ و  زا  شیب  دوب ، هلحرم  نیرت  كاـنرطخ  هک  گـنج  زا  هلحرم  نیا  نتـشاذگرس  تشپ  اـب  ناریا  ناربهر  »
هب ناریا  هعماج  يور  رب  رتشیب 

74 ص :

ص 223. نامه ، . 194 - 1
، دـش بوصنم  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  هب  يزاریـش  دایـص  گنهرـس  یتقو  .دوب  ینیمز  يورین  هدـنامرف  داژنریهظ  پیترـس  . 195 - 2

.دش شترا  كرتشم  داتس  سیئر  یحالف  دیهش  ياج  هب  داژنریهظ  پیترس 
.باتک همدقم  ص 11 ، نامه ، . 196 - 3
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هب نتـسویپ  روـظنم  هب  رفن  رازه  اـه  هد  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  گرزب  یکرحم  هـک  نـید »  » یناور لـماع  .دـنداد  هـمادا  دوـخ  هار 
، درب الاب  دوب  جیـسب  نارادـساپ و  هاپـس  لماش  هک  ار  یناریا  مظنمان  ياهورین  هیحور ي  درک و  افیا  ار  دوخ  شقن  ناریا  هاپـس  ياهورین 

 . (1) .درک » ادیپ  شرتسگ  ناشنامزاس  اه و  حالس  تفای و  شیازفا  زین  ناشدادعت  هک  نانچمه 

هب رد  یفطع  هطقن ي  نادابآ ، رـصح  نتـسکش  فده  اب  همئالا  نماث  تایلمع  يارجا  یحارط و  دـیدج ، تالوحت  رییغت و  همادا ي  رد 
یماـظن یـسایس -  هصرع ي  رد  رییغت  هب  تسناوت  یم  تاـیلمع  نیا  رد  تسکـش  اـی  يزوریپ  .دوب  دـیدج  نیرتـکد  نتـشاذگ  نومزآ 

.دوش رجنم  یشیاسرف  گنج  دنور  زا  جورخ  روشک و 

نب یسایس و  نارحب  رد  ناریا  ردص  ینب  فذح  زا  سپ  دش  یم  روصت  هک  یعاضوا  رد  همئالا ، نماث  تایلمع  رد  عیرس  اتبسن  يزوریپ 
نایناریا هک  تسا  هدـشن  صخـشم  زونه  :: » دـسیون یم  دوخ  باـتک  رد  نمزدرک  هک  ناـنچ  .دوب (2)  مهم  رایـسب  تسا  یماـظن  تسب 

رد دوجوم  ياه  فاکـش  زا  هدافتـسا  بش و  رد  تایلمع  يارجا  هب  هکنیا  نمـض  رد  يو   (3) دـنتفای »؟ تسد  يزوریپ  نیا  رب  هنوگچ 
تاناکما تیعقوم و  زا  هدافتـسا  يورـشیپ و  رد  اهنآ  یگنهامه  ناریا ، ياهورین  دـیدج  بیکرت  زا  دـنک  یم  هراشا  اـه  یقارع  عضاوم 

 . .درب (4) یم  مان  زین  یبیکرت  ياه  شور  نونف و  زا  دوخ و 

: دیوگ یم  هاپس ، ناهدنامرف  عمج  رد  همئالا ، نماث  تایلمع  لیلحت  هیزجت و  رد  دیشر  یلعمالغ  رادرس 

؛ اهروحم لک  رد  هبناج  همه  هچراپکی و  مجاهت  لوا ، .دش  هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  دنچ  تایلمع  نیا  یحارط  رد  یلبق ، تایبرجت  هب  انب  »
ناعذا دیاب  ...رهشمرخ  روحم  زا  هدنبیرف  يدودح  ات  ینابیتشپ  کت  مراهچ : لپود ؛ رد  نمـشد  ندرک  یچیق  موس ، هنابـش ؛ هلمح  مود ،

 . (5) .تشادن » ار  یمجاهت  نینچ  اب  هلباقم  يارب  يا  هدامآ  نامزاس  نمشد  زا  هک  تشاد 

75 ص :

ص 69. ذخأم 48 ، . 197 - 1
تالکشم .درک و  لمع  رتهب  تروص  هب  نئوژ 1981  رد  ردـص  ینب  يراـنکرب  زا  سپ  ناریا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  نمزدرک  . 198 - 2

(. ص 458 و 464 قارع ، ناریا و  گنج  مود : دلج  نردم -  گنج  زا  ییاهسرد   ) .داد شهاک  ار  ناریا  شترا  لخاد  رد  یهدنامرف 
ذخأم 58 ص 146. . 199 - 3

ص 145 و 146. نامه ، . 200 - 4
ص ، 1360  / 7 هسلج 7 /  شرازگ  ناتـسمز 73 ، موس ، لاس  گنج ، خـیرات  همانلـصف  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 201 - 5

.43
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یمالسا ماظن  يدمآراک  زراب  نشور و  تمالع  نیلوا  گنج (1)  رد  لمع  راکتبا  يریگ  تسد  هب  همئالا و  نماث  تایلمع  رد  يزوریپ 
هب وکسم  رد  تافرع  رسای  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هتشون ي  هب  هک  دوب  مادص  مایپ  نآ ، یـسایس  ياهدمایپ  هلمج  زا  .دوب (3) و   (2)

.تسین ینتفریذپ  هک  هتفگ  طرش  دنچ  و  .دورب » نوریب  تعاس  فرظ 48  سب ، شتآ  زا  سپ  تسا  رضاح  مادص  : » درک مالعا  ام  ریفس 
رظن زا  دیـسرن  هجیتن  هب  دـش و  ماجنا  نادابآ  هرـصاحم  نتـسکش  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه  شالت  هب  هجوت  اـب  دـسر  یم  رظن  هب   (4)

.دنداد مایپ  ناریا  هب  تافرع  رسای  قیرط  زا  لیلد ، نیمه  هب  دوب  دیدج  يا  هرود  زاغآ  هلزنم  هب  تایلمع  نیا  رد  يزوریپ  قارع 

دنداد مایپ  يزوریپ  نیا  اب  دـندوب  هدرکن  لاسرا  یمایپ  هنوگ  چـیه  قارع  شترا  تلم و  هب  باطخ  دوب  اه  تدـم  نیا  زا  شیپ  هک  ماـما 
(5) .دیزیر » نوریب  ار  اه  هلافت  نیا  دیزیخ و  اپ  هب  قارع ، تلم  قارع ، شترا  : » دندرک دیکأت  سپس  و  هتسشن »؟ ارچ  قارع  شترا  : » هک

یم دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  زین  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دمآ  دوجو  هب  اددجم  نادابآ  هرصاحم  نتسکش  اب  يزوریپ  هب  دیما  ياه  هقراب 
یحارط اب  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  يژتارتسا  تاظحالم ، نیمه  هیاـپ ي  رب   (6) میهدب » همتاخ  گنج  هب  يزوریپ  اب  دـیاب  : » دـسیون

 . .دش (7) نیودت  البرک  تایلمع  هلسلس 

هب ار  ییاضر  نسحم  ياقآ  شترا و  ینیمز  يورین  یهدنامرف  هب  ار  يزاریش  دایص  گنهرـس  ینیمخ  ماما  همئالا  نماث  تایلمع  زا  سپ 
يزیر حرط  میت  ود  لیکـشت  نینچمه  اه و  هنیمز  مامت  رد  هاپـس  شترا و  یگنهامه  هب  رما  نیا  .دندرک  بوصنم  هاپـس  لک  یهدنامرف 

يژتارتسا نیودت  هنیمز  دیماجنا و  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  یحارط  يارب  شترا  هاپس و  رد  تایلمع 

76 ص :

ناتسمز 77. لوا ، هکبش  شتآ ،» هداجس   » ینویزیولت همانرب  طبض  ییاضر ، نسحم  . 202 - 1
نیب ياه  نامزاس  هب  تمواـقم  هلمح و  ناـمرف  ياـج  هب  گـنج  نیا  رد  ماـما  رگا  : » دـنک یم  شـسرپ  حرط  یناـحور  رتکد  . 203 - 2
رارق لاؤس  ریز  ام  یمومع  راکفا  ناهذا و  رد  ماظن  نیا  تیعورـشم  ایآ  دـنام  یم  یقاـب  اـم  كاـخ  رد  نمـشد  درک و  یم  هیکت  یللملا 

.دوب تیعورشم  شیازفا  ماظن و  يدمآراک  هدنهد ي  ناشن  شور  نیا  اب  يزاسدازآ  تسا  دقتعم  يو  اذل  و  تفرگ »؟ یمن 
ص ناتسمز 1379 ، هرامش 18 ، دربهار ، همان  لصف  روشک ، هعمج  همئا  يرسارس  ییامهدرگ  رد  ینارنخـس  یناحور ، نسح  . 204 - 3

.15
نابآ 1360. لوا  ص 341 ، ذخأم 117 ، . 205 - 4

.1360  / 7  / 17 ینیمخ ، ماما  تانایب  دلج 15 ص 184  رون ، هفیحص  . 206 - 5
نابآ 1390.  359 ص 15 ، ذخأم 117 ، . 207 - 6

ذخأم 103. . 208 - 7
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هلسلس زا  تایلمع  نیلوا  ناتسب  هقطنم ي  رد  سدقلا » قیرط   » تایلمع هک  نانچ  .دش  مهارف  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  سپس  دیدج و 
موس هاپس  نایم  دنتفای و  تسد  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  بونج  هقطنم ي  رد  نآ  يارجا  اب  ناریا  یماظن  ياوق  هک  دوب  البرک  ياه  حرط 

ياوق مادهنا  يارب  دیدج  يزادنا  مشچ  مهم و  رایـسب  گنج  ياه  ههبج  رد  ییماظن  لوحت  نینچ  .دـش  داجیا  فاکـش  قارع  مراهچ  و 
حلسم ياوق  زا  یمایپ  رد  دنتشاد  دیدج  عاضوا  زا  هک  یکرد  ساسا  رب  ماما  .دوب  یلاغـشا  قطانم  زا  اهنآ  ندنار  نوریب  قارع و  یماظن 

رگید ياهاج  فرط  زا  ار و  ناشدوخ  دننک  مجسنم  هک  دنهدن  تلهم  اهنآ   » هب اه  ههبج  رد  تیلاعف  همادا  اب  دنتـساوخ  یمدرم  ياوق  و 
ناناوج : » دـندومرف ناریا  مدرم  هب  باطخ  نینچمه  ماـما   (1) .دـنهدن » اهنآ  هب  لاجم  دـنناسرب ، کمک  اهنآ  هب  رگید  ياـه  تردـق  و 

 . (2) .دننک » شلح  دوز  ار  هلئسم  نیا  گنج و  نیا  هب  هنابلطواد  دیاب  دننک و  تیلاعف  دیاب  هک  دننک  هجوت  ههبج  تشپ 

يراودیما رب  گنج  ياه  ههبج  رد  يورشیپ  اب  تشاذگ و  رثا  رگیدکی  رب  گنج  ياه  ههبج  رد  روشک و  یسایس  تیعـضو  رد  لوحت 
رجنم لضعم  نیا  لـح  يارب  گـنج  زا  یناـبیتشپ  رد  بلطواد  یمدرم و  ياـهورین  روضح  شیازفا  هب  رما  نیمه  دـش و  یم  هدوزفا  اـه 

، اهنآ یهدنامزاس  بذج و  يارب  هاپـس  نامزاس  شرتسگ  یمدرم و  ياهورین  هدرتسگ  اتبـسن  روضح  هعیلط  نیلوا  هلحرم ، نیا  رد  .دـش 
رب یماظن  ياه  يزوریپ  ریثأت  دـیآ  یمرب  نآ  مان  زا  هک  هنوگنامه  تایلمع  نیا  رگید  یگژیو  .دـش  زاـغآ  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  رد 
رد ناریا  ياهورین  روضح  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دوب و  شرتسگ  هب  ور  دنور  نیا  .دوب و  هنایمرواخ  رد  یماظن  یـسایس -  تالوحت 

.دش رجنم  نانبل  هیروس و  رد  لیئارسا  ياهورین  اب  يریگرد  مدقم  طخ 

نیا رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  .درک  رییغت  زین  یلخاد  نافلاخم  اب  ییورایور  شور  یلخاد ، یـسایس  عاـضوا  تیبثت  اـب 
: دسیون یم  هنیمز 

لوط بش  مینو  هدزای  تعاس  اـت  هک  میتشاد  هسلج  یتاـعالطا  ییارجا و  ییاـضق و  نالوئـسم  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  رتفد  رد  بش  لوا  »
اب دروخرب  تیفیک  هرابرد ي  ثحب  .دیشک 

77 ص :

.1360  / 9  / 25 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 265  دلج 15 ، رون ، هفیحص  . 209 - 1
.نامه . 210 - 2
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، قلخ ییادف  ياه  کیرچ  راکیپ ، نیدهاجم ،  ) اه تسیرورت  دروم  رد  طقف  لمع  تدـش  دـش  رارق  .دوب  یمالـسا  يروهمج  نافلاخم 
رد رگم  میوشن  ناشـضرعتم  دشاب و  يدازآ  نافلاخم ، ریاس  دروم  رد  .دشاب  تارکمد ) هلموک و  ناملـسم ، قلخ  نایچاتدوک  ناربجنر ،

رارق .دوشن  يرـسدوخ  هک  دـشاب  تشادزاب  نالوئـسم  اه و  تشادزاب  يارب  يا  هطباض  دـننک و  يراکمه  اه  تسیرورت  اب  هک  یتروص 
 . (1) .دنوش » دازآ  دنا ، يدازآ  قحتسم  هک  اهنآ  دوش و  یگدیسر  اه  تشادزاب  هدنورپ  میمصت ، نیا  ساسا  رب  دش 

رویرهش ریت و 8  ثداوح 7  هژیوب  لوا 1360  همین  یتینما  یناور و  یسایس -  ياضف  اجیردت  دوب و  نارحب  زا  روبع  هناشن  میمـصت  نیا 
رد بالقنادـض  یماکان  زا  ساسا  نیمه  رب  زین  ماـما  .دـش (2)  لصاح  قفاوت  یعون  داجیا  نوناق و  يارجا  رد  دـش و  هداهن  رـس  تشپ 

: دنتفگ نخس  ماظن  يزادنارب 

ناشیارب ییالط  خاک  هک  یشخبدیما  ياهایؤر  دندوب و  هدید  نانآ  یجراخ  ياه  هناوتشپ  یلخاد و  نافلاخم  هک  ینیریش  ياه  باوخ  »
زا هک  نالدروک  نیا  .تخیرورف  مالـسا  دـنمورب  ناـناوج  نأـشلا و  میظع  تلم  يـالاو  تمه  اـب  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، هدومن  اـنب 
یم رتزیچان  هکلب  تابالقنا  ریاس  نوچ  ار  یمالـسا  بالقنا  دننک و  رواب  دنناوت  یمن  ار  یهلا  ياه  هدعو  دوب و  لفاغ  دنوادخ  ترـصن 

هک یلوحت  نامیا و  تردق  مجح  یناسنا و  ياه  شزرا  زا  دنرگن و  یم  یهلا  هدیدپ  نیا  هب  طلغ  تابساحم  يدام و  دید  اب  دنتسناد و 
هطلـس رد  هصالخ  دوخ  يدام  ياه  هدید  اب  ار  اهـشزرا  دنرادن و  يربخ  هدـش  ادـیپ  ناریا  یبالقنا  تلم  رد  رداق  دـنوادخ  تساوخ  هب 

ياه تردق  هبناج  همه  ياه  هئطوت  ناریا و  بالقنا  زا  سپ  ياه  يراتفرگ  راچان  دننک ، یم  متس  ریز  ياه  تلم  فاعـضتسا  ییوج و 
لماوع اب  اکیرما  دش و  دهاوخ  نوگنرس  هام  دنچ  زا  سپ  یمالسا  يروهمج  هک  دوب  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  نانآ  کچوک  گرزب و 
یجراخ ناراوخناهج  لماوع  یلخاد و  ياه  کـهورگ  هک  دوب  هزیگنا  نیا  تسرد  تسـشن و  دـهاوخ  تردـق  هکیرا  رب  دوخ  یلخاد 

 . (3) .تخیگنا » رب  یمالسا  يروهمج  مالسا و  اب  هلباقم  هب  ار  مادص  لثم 

زا سپ  اددجم  همئالا  نماث  تایلمع  زا  سپ  حلص  داهنشیپ  لابند  هب  مادص 

78 ص :

.1360  / 10 تارطاخ 7 /  ص 425 ، ذخأم 117 ، . 211 - 1
.1360  / 10 تارطاخ 9 /  ص 427 ، نامه ، . 212 - 2

.1360  / 11 ینیمخ 22 /  ماما  مایپ  ص 45 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 213 - 3
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: دنتفگ يو  خساپ  رد  ماما  .درک  هئارا  ار  ییاهداهنشیپ  سدقلا  قیرط  تایلمع 

انعم نیا  هب  مبلط ، حلص  نم  دیوگ  یم  هدرک و  بصغ  ار  برغ  بونج و  رد  روشک  رساترس  مبلط ، حلص  نم  هک  تسا  یعدم  مادص  »
« .تسا بلط  حلص  مه  لیئارسا 

: دندرک هفاضا  ناشیا 

.وا تنایخ  هب  وا و  مرج  هب  دنک  یگدیسر  دیایب و  یللملا  نیب  یهاگتسد  کی  اجنیا و  زا  نوریب  دورب  مادص  هک  دیوگ  یم  نالا  ناریا  »
 . (1) .دندروآ » همجه  ام  هب  اهنآ  میتشادن ، یگنج  قارع  تلم  اب  قارع ، تلود  اب  ام 

: دندرک دیکأت  دعب  یتدم  اددجم  ماما 

 . (3) .دورب » دیاب  مییوگ  یم  تسه  نامروشک  رد  هک  ار  راکتیانج  ام  تسا (2)  مولعم  اهدعب  الاح و  ات  لوا  زور  زا  نامفرح  ام  »

.دندرک یم  دیکأت  یلاغشا  قطانم  زا  نمشد  ینیـشن  بقع  ترورـض  رب  نانچمه  ماما  دوب  ناریا  دوس  هب  یماظن  تالوحت  هک  یلاح  رد 
نانیمطا ناریا  هک  یلاح  رد  .تسا  یندشراهم  ینونک  دـنور  دـندرک  یم  روصت  اریز  دـنریگب ؛ میمـصت  دنتـسناوت  یمن  اه  یقارع  یلو 

 . .دنهد (4) همادا  ار  گنج  هتشذگ  نوچ  دراذگ  یمن  یقارع  ياهورین  یناوتان  هک  دوب  هتفای 

نایماح قارع و  يارب  نآ  جـیاتن  هخرک و  هناـخدور ي  برغ  هقطنم  رد  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  يارجا  يزاـسدازآ ، يژتارتسا  همادا  رد 
هیجوت رد  اه  یقارع  هک  یلیالد  زا  يرایـسب  .تشاد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  ناریا  يارب  نینچمه  روشک و  نیا  یللملا  نیب  يا و  هقطنم 
یعون المع  تشادـن و  دوجو  تاـیلمع  نیا  رد  دـندرک  یم  ناـیب  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  همئـالا و  نماـث  تاـیلمع  رد  دوخ  تسکش 
هلحرم نیا  رد  .دوب  زاس  تشونرـس  نآ  جـیاتن  هک  دـمآ ، دوجو  هب  روشک  ود  ياهورین  ناـیم  عیـسو  يا  هقطنم  رد  هدرتسگ  ییوراـیور 

تیاده یهدنامرف و  تردق 

79 ص :

.1360  / 11  / 21 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 40  نامه ، . 214 - 1
: دـندومرف گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ناریا  طیارـش  هرابرد ي  نیبملا  حـتف  تایلمع  هناتـسآ ي  رد  دـعب و  زور  دـنچ  ماـما  . 215 - 2
هب هک  ییاهررض  ات  دیتسه و  مرجم  امـش  هک  دوشن  مولعم  دیدرک  هک  ییاه  مرج  ات  دیورن و  نوریب  ام  هناخ  زا  ات  هک  دیوگ  یم  ناریا  »

(. ص 76 دلج 16 ، رون  هفیحص  « ) .درادن انعم  حلص  دوشن  ناربج  هب  مکح  دوشن و  ناربج  دیدز  ناریا 
.1360  / 12  / 18 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 68 ، نامه ، . 216 - 3

دلج لاس 1360 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 217 - 4
.1360  / 11 مود 30 /  هبطخ  ص 587 ، راهب 1376 ، لوا ،
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یم تاـیلمع  نیا  رد  تسکـش  .دـش  هتـشاذگ  نومزآ  هب  یبـیکرت  تاـیلمع  رد  قارع  یعاـفد  تردـق  نازیم  ناریا و  یماـظن  تاـیلمع 
الباقتم دربب و  نایم  زا  بیرخت و  یلکب  دوب ، هدرک  رییغت  لبق  ياه  تایلمع  رد  هک  ار  یقارع  ياهورین  یحور  لداعت  نزاوت و  تسناوت 

.دیامن تیبثت  لیمحت و  شنایماح  قارع و  رب  ار  ناریا  یماظن  یسایس -  يرترب 

زور تشه  رد  .دش (1) و  عورـش  عیـسو  يا  ههبج  رد  یمدرم  ياهورین  هدرتسگ  روضح  اب  لاس 1361  زاغآ  رد  نیبملا  حـتف  تایلمع 
تراسا هب  رفن  رازه  دندش و 17  یمخز  ای  هتشک  نمشد  ياهورین  زا  رفن  رازه  دندیسر و 25  دوخ  فادها  همه  هب  ناریا  یماظن  ياوق 
تایلمع دیدج  هلحرم ي  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوب  رایـسب  دش  هتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  مدهنم و  نمـشد  زا  يدایز  تازیهجت  .دـندمآرد 
لیمحت اه  یقارع  رب  ناسانـشراک  یبایزرا  هب  اـنب  ار  تسکـش  نیرتراـب  تفخ  دوب و  ناریا  یماـظن  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  نیبملا  حـتف 

 . .درک (2)

: درک مالعا  يا  هبطخ  رد  ناشیا  .دوب  مهم  هک  درک  هراشا  یتاکن  هب  یبایزرا و  ار  تایلمع  نیا  یمشاه  ياقآ 

سپ نیا  زا  هک  داد  ناشن  نایرج  نیا  .دـنکب  عاـفد  دـناوت  یمن  رگید  قارع  هک  دیـشخب  اـم  هب  ار  ناـنیمطا  نیا  داد و  ناـشن  حـتف  نیا  »
 . (3) .تسام » ياهورین  تسد  هب  لمع  راکتبا 

یم يا  هویـش  هب  ام  : » هک درک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هراشا و  نآ  هب  هبطخ  نیمه  رد  ناـشیا  هک  دوب  یعوضوم  گـنج  رد  دـیدج  شور 
« .دروآ رد  اپ  زا  ار  لیئارـسا  ییاهنت  هب  شور ) نیا  اب   ) دناوت یم  هیروس  لثم  یکچوک  روشک  :» تفگ و  تسام » دوخ  هژیو  هک  میگنج 

 . .تشاذگ (4) ریثأت  هنایمرواخ  یماظن  یسایس -  تالوحت  رب  زین  ناریا  یماظن  تایبرجت  بیترت ، نیا  هب 

گنج تیهام  رییغت  هدنهد ي  ناشن  عقاو  رد  گنج و  رد  یـساسا  یلوحت  عوقو  هدـننک ي  نایب  نیبملا  حـتف  تایلمع  باتزاب  جـیاتن و 
زا روشک  یساسا  لئاسم  لصف  لح و  رب  یمالسا  يروهمج  دندرک  یم  روصت  اه  یقارع  هک  یلاح  رد  .دوب 

80 ص :

ذخأم 103. . 218 - 1
ص 209. ، 1378 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  تابث ،» یبایزاب  گنج  ، » نایدورد دمحم  . 219 - 2

لاس 1361، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اـب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 220 - 3
.1361  / 1 مود 6 /  هبطخ  ص 29 ، راهب 1376 ، مود  دلج 

ص 31. نامه ، . 221 - 4
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لیلحت نارظان و  ریاس  اه و  یقارع  كرد  روصت و  ناریا  یماظن  ياه  تایلمع  موادـت   (1) تسین ، رداق  یماظن  یسایس و  لئاسم  هلمج 
: تسا مهم  قارع ، بولطمان  تیعضو  یماظن و  تالوحت  یبایزرا  هیاپ  رب  تیعضو  نیا  زا  نمزدرک  لیلحت  .درک (2)  رثأتم  ار  نارگ 

زا ار  یلاغشا  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  زا 5500  شیب  قارع  ههام ، ود  ههرب  کی  رد  دادرخ ) ات 3  نیدرورف   2  ) هم ات 24  سرام  زا 22  »
زا 200 شیب  نینچمه  تدـم  نیا  یط  .دـیدرگ  لـمحتم  ریـسا  یمخز و 25000  اـی  هتـشک  ات 50000  زا 30000  شیب  داد و  تــسد 

قارع شترا  تاکرادت  تامهم و  یهبانتعم  رادقم  پوت و  هضبق  دص  دنچ  یهرز ، يوردوخ  هاگتسد  ات 4000   3000 کنات ، هاگتسد 
 . (3) .دوب » هداتفا  ناریا  ياهورین  تسد  هب  ای  هدش  مدهنم 

ياوق هک  دـناسر  رواب  نیا  هب  ار  اه  یقارع  نیبملا ، حـتف  تایلمع  هژیوب  یماظن ، ياـه  تاـیلمع  رد  دـیدج  تـالوحت  زا  لـصاح  جـیاتن 
رد هب  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  اه  یقارع  تسکـش  نیاربانب  .دنزاس  دراو  قارع  ياهورین  رب  یـساسا  تسکـش  دـنناوت  یم  ناریا  یماظن 
زا ار  دوخ  یناور  یحور -  لداعت  دندروخ و  تسکش  نورد  زا  اه  یقارع  عقاو ، رد  .دش  رجنم  اهنآ  تینهذ  تاروصت و  نتـسکش  مه 

حتف تایلمع  رد  تسکش  زا  سپ  تفگ  یم  نخس  یفاضا » قوقح   » یلاغشا و قطانم  رد  رارقتسا  نیا  زا  شیب  هک  مادص  .دنداد  تسد 
: دیوگ یم  ناریا  یماظن  ياوق  ربارب  رد  تمواقم  یقارع و  ياهورین  رد  هزیگنا  داجیا  يارب  نیبملا 

81 ص :

هرابرد ي قارع  ناـیماظن  هب  باـطخ  هاـم 1360 ) يد   ) هیوـناژ 1981 رد  مادـص  ثعب ، بزح  هرگنک  نیمهن  شرازگ  رباـنب  . 222 - 1
رد نآ  زا  سپ  هتشادن و  ییافوکش  یهام  دنچ  زج  مزینیمخ  جوم  هک  دیسر  توبث  هب  دیوگ ...« : یم  ناریا  تیعضو  زا  دوخ  تاروصت 

نودـب ینیمخ  میژر  هدروخ ، ار  میژر  نآ  دـبلاک  دـنت  ياه  يدـنب  هورگ  تافالتخا و  هدـیدرگ ، رو  هطوغ  ییارجا  يرکف و  تاضقانت 
یماظن و يداصتقا ، یـسایس ، تالکـشم  دننام  ناریا  یـساسا  تالکـشم  زا  مادک  چیه  يارب  يریگمـشچ  لح  هار  چـیه  دـناوتب  هکنیا 

دوخ یلصا  تشونرـس  هب  مدق  هب  مدق  دوخ  هداد و  جیورت  ناریا  رـسارس  رد  هک  ار  گرم  يدوبان و  يرگناریو و  دنک ، هئارا  یعامتجا 
«. .ددرگ یم  رتکیدزن  کیدزن و  تسا  يدوبان  هک 

همانزور رد  یماظن » داعبا  رد  سراف  جیلخ  گنج  نوماریپ   » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  قارع  شترا  قباس  گنهرس  يریبز  دمحا  . 223 - 2
زا هدرتسگ  يا  هلمح  ناهگان  اما  دنرادن  ار  هدرتسگ  يا  هلمح  ماجنا  تردق  اه  یناریا  هک  دندرک  یم  نامگ  نانآ  : » دسیون یم  ریفسلا 
هب ار  لمع  راکتبا  ناریا  یقارع ، ياهورین  عاضوا  ندش  دب  اب  دش و  ماجنا  هناخپوت  شتآ  تیامح  اب  ربماتپس 1981  رد 27  ناریا  يوس 
 / 11 توریب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  همجرت ي  (، 1368  / 8  / 29  ) 1989  / 11  / 20 ریفسلا ، همانزور  « ) .تفرگ تسد 

(. ص 5 ، 1365  / 10
ص 164. ذخأم 58 ، . 224 - 3
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 . (1) .دنکن » ناریو  نارابمب و  ار  قارع  ياهرهش  هکنیا  رب  ینبم  یتنامض  ذخا  اب  رگم  دینکن ، كرت  ار  اه  یناریا  نیمزرس  دیاب  امش  »

هب یلاغـشا  قطانم  رد  قارع  یماظن  ياوق  مادهنا  يریذـپ و  بیـسآ  زا  قارع  ياه  ینارگن  هنماد  هک  دوب  ینعم  نیدـب  مادـص  تاراهظا 
سا.یب.یس نویزیولت  رد  نوسکج  يرنه  روتانـس  هک  نانچ  دوب  مهم  لوحت  نیا  باتزاب  .تسا  هدش  هجوتم  قارع » ياهرهـش  مادهنا  »

: تفگ داد و  رادشه  سراف  جیلخ  رد  یتفن  نیدایم  تاسیسأت و  نتفر  تسد  زا  هرابرد  اکیرما 

دیدهت نیرتگرزب  نیا  منک  یم  رکف  نم  .میبایب  هدش  دوبان  ار  یتایح  تاسیـسأت  نیا  میوش و  رادـیب  باوخ  زا  زور  کی  تسا  نکمم  »
 . (2) .میشاب » هتشاد  درادزاب ، ار  یتکرح  نینچ  دناوتب  هک  مزال  يورین  دیاب  ام  تسا  يروف 

ریزو گیه ، ردـناسکلا  اب  تاقالم  رد  درک و  رفـس  اکیرما  هب  رـصم ، عافد  تقو  ریزو  هلازغوبا ، میلحلادـبع  تاـظحالم  نیمه  هیاـپ  رب 
دراو روشک  نیا  عفن  هب  رـصم  دوش ، دـیدهت  قارع  تینما  هک  یتروص  رد  : » تفگ اـکیرما ، عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، راپـساگ  و  هجراـخ ،
رطق نیرحب و  تیوک ، يارما  .درک  تاقالم  مادـص  اـب  تفر و  قارع  هب  يدوعـس  میژر  عاـفد  ریزو  نینچمه   (3) .دش » دهاوخ  گنج 

اب تفر و  دادغب  هب  ندرا ، هاشداپ  نیسح ، هاش  دنتشاد و  مالعا  ناریا  ياه  يزوریپ  زا  ار  دوخ  ینارگن  دنتفرگ و  سامت  مادص  اب  ینفلت 
: درک داهنشیپ  تیوک ، پاچ  ماعلا ، يارلا  همانزور ي  .درک  وگو  تفگ  مادص 

لباقم رد  ناریا  ات  دـننک  تیامح  قارع  زا  اه  ههبج  یمامت  رد  دـننک و  لیدـبت  ناریا  اب  بارعا  گـنج  هب  ار  گـنج  نیا  دـیاب  بارعا  »
 . (4) .دریگ » رارق  بارعا  روبع  لباقریغ  دنلب  راوید 

يزوریپ لامتحا  رب  ینبم  يدیدج  هیرظن ي  دش و  نوگرگد  جیردتب  ناریا  یناوتان  قارع و  ییاناوت  روصت  دیدج  تیعضو  شیادیپ  اب 
هابتـشا  » رب ینبم  یـسایس  نارظان  یجراخ و  ياه  تاملپید  زا  لوق  لقن  اب  يدـیدج  ياه  لیلحت  درک و  روهظ  قارع  تسکـش  ناریا و 
هیزجت لامتحا  هاش ، طوقـس  هرابرد ي  ینیب  شیپ  ندوب  طلغ  هب  اه  لیلحت  نیا  رد  .تفاـی  راـشتنا   (5) ناریا » هرابرد ي  اـه  ینیب  شیپ 

ياه هورگ  رب  هبلغ  ای  ناریا 

82 ص :

.61  / 1  / 23 ص 157 ، ذخأم 36 ، . 225 - 1
ص 152 و 153. ذخأم 167 ، . 226 - 2

(. باتک همدقم  رد  نیدرورف 61  رابخا   ) ص 74 و 75 ذخأم 167 ، . 227 - 3
.نامه . 228 - 4

، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دـلج 20  قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اـضریلع  . 229 - 5
.1361  / 4  / 10 سیراپ ، پاچ  نوبیرتدلاره ، لانشنرتنیا  همانزور  ص 125 ، ، 1381
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: تسا هدمآ  ناریا  اب  قارع  گنج  جیاتن  دروم  رد  دش و  هراشا  یسایس 

هلمح ي ربارب  رد  ناسآ  یلیخ  هدش  هیفـصت  شترا  اب  يوزنم ، حالطـصا  هب  ناریا  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  نارگ  لیلحت  زا  يرایـسب  »
هچ ره  ذوفن  تروص  رد  هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  [ نامز نآ  رد  ] .دـمآ دـهاوخرد  ياـپ  زا  رویرهش 1359 )  ) ربماتپـس 1980 رد  قارع 

قارع و شترا و  يدوباـن  هک  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ماـظن  هب  شترا  تلم و  يراداـفو  ناریا ، كاـخ  لـخاد  هب  قارع  ياـهورین  رتـشیب 
 . (1) .دش » لیلحت  نیا  نالطب  ثعاب  یلاغشا  ياه  نیمزرس  فرصت  روشک و  نیا  ياهورین  تراسا 

یب یسایس  رظن  زا  ار  ناریا  رترب و  یماظن  ظاحل  هب  ار  اه  یقارع  نیا ، زا  شیپ  هک  دوب  اه  ییاکیرما  دیدج  راتفر  عضاوم و  مهم  هلئسم 
ناصصختم زا  لقن  هب  تسپ  نتگنشاو  همانزور ي  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  یلو  دندرک  یم  یبایزرا  هدننکـش  تابث و 

زا لـقن  هب  یلیلحت  رد  زین  زمیاـت  سلجنآ  سوـل  (2) و  .دـنا » هداد  رییغت  ار  گنج  نایرج  ناریا  یماـظن  ياـهورین  : » تشون ییاـکیرما 
مظن یلخاد  عاضوا  هب  يا  هظحالم  لباق  نازیم  هب  ناریا  : » تشون قارع ، رب  ناریا  ياهورین  یماظن  يرترب  هب  فارتعا  اب  یماـظن  نارظاـن 

 . (3) .تسا » هدیشخب  تابث  و 

دـبای و همتاـخ  نیفرط  زا  یکی  يزوریپ  نودـب  گـنج  هک  تسا  نیا  اـکیرما  بوـلطم  هـکنیا  هـب  دـنک  یم  هراـشا  زین  لیئارـسا  وـیدار 
 . (4) .دشدهاوخ » رت  خاتسگ  بالقنا  رودص  يارب  گنج ، رد  يزوریپ  تروص  رد  ناریا  :» هکنیا

هب هناـیمرواخ و  رد  ناریا  بـالقنا  هعـسوت  هجیتـن ، رد  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  لاـمتحا  زا  ار  دوـخ  ینارگن  اـکیرما  ساـسا  نیمه  رب 
، زمیات كرویوین  همانزور ي  هک  نانچ  .درک  مـالعا  ور  هناـیم  ياـه  میژر  تاـبث  تینما و  هقطنم و  رد  برغ  عفاـنم  ندـنکفا  هرطاـخم 
هب گنج  هک  تسه  رطخ  نیا  هک  دوب  هتفگ  هتـشذگ  هام  رد  اکیرما ، نیـشیپ  هجراخ  ریزو  گیه ، ردـناسکلا  : » تشون اـکیرما ، پاـچ 
هب تبسن  تسا  هدرک  ذاختا  یفرط  یب  تسایـس  قارع  ناریا و  نیب  گنج  رد  اکیرما  هچرگ  دوش و  هدیـشک  ناریا  هیاسمه  ياهروشک 

عقوم رد  هک  دراد  یناتـسود  عفانم و  اکیرما  هک  دوب  هداد  رادـشه  ناریا  هب  نامز  نآ  رد  گیه  .تسین  توافت  یب  گنج  یئاهن  جـیاتن 
تینما يارب  قارع  ناریا و  گنج  همادا ي  هک  دوب  هتفگ  يو  درک  دهاوخ  تیامح  نانآ  زا  رطخ 

83 ص :

.نامه . 230 - 1
ص 213. ذخأم 166 ، . 231 - 2

.نامه . 232 - 3
.نامه . 233 - 4
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اکیرما تشاد و  دـهاوخ  یمیخو  بقاوع  سراف  جـیلخ  تفن  مظنم  لاقتنا  ظفح  رد  برغ  عفانم  يارب  نینچمه  هنایمرواخ و  هقطنم ي 
هب رفس  یط  اکیرما ، تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو ، نینچمه  .درک » دهاوخ  يزاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  يرت  لاعف  رترثؤم و  شقن 
يو .تفگ  نخس  هنایمرواخ  رد  اکیرما  تسایس  رییغت  زا  حالس ، شورف  دیدج  ياهدادرارق  داقعنا  اکیرما و  هاگیاپ  زا  دیدزاب  نامع و 

رورت زا  سپ  یلو  دوب  يوروش  رطخ  ربارب  رد  تسود  ياه  تلود  ظفح  اکیرما  تسایـس  نیا ، زا  شیپ  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب 
لاقتنا همادا ي  هچنآ  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  عافد  ترازو  ناریا ، ریخا  ياه  يزوریپ  نیرحب و  رد  یمارآان  زورب  تاداس و  رونا 

تاراهظا هب  هجوت  اب  زین  جـیلخلا  هماـنزور ي  .یجراـخ (1)  هن  تسا  يا  هقطنم  رطخ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  برغ  هب  هناـیمرواخ  تـفن 
ثعاب گنج  رد  ناریا  يزوریپ  اکیرما  هدـیقع  هب  : » تشون اکیرما  يا  هنایمرواخ  تسایـس  رییغت  اـکیرما و  هجراـخ  ترازو  يوگنخس 

تاراهظا نیمه  تازاوم  هب   (2) .درک » دهاوخ  لتخم  ار  هقطنم  رد  تینما  رارقتـسا  تسا و  هدش  ناریا  تلود  عضاوم  ندـش  رت  مکحم 
.تفای شیازفا  هقطنم  حطس  رد  کیتاملپید  تاکرحت  اه  لیلحت  و 

تایلمع ناریـسا  هیلخت  هک  یلاح  رد  .دـش  روشک  لخاد  رد  ییاه  ینارگن  زورب  بجوم  ناریا  ياـه  يزوریپ  هب  دـیدج  ياـه  شنکاو 
یماظن ياه  تایلمع  همادا ي  اب  هک  دش  ادیپ  روصت  رواب و  نیا  تفای و  شیازفا  مادص  رارف  هعیاش  تشاد ، همادا  نانچمه  نیبملا  حـتف 

 . .دش (3) هسیاقم  هاش  تموکح  رخآ  ياهزور  اب  مادص  تیعضو  یتح  .تفای  دهاوخ  ققحت  هعیاش  نیا 

: تفگ درب و  مان  هئطوت »  » زا نارهت  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  هقطنم  حطس  رد  کیتاملپید  تاکرحت  هب  شنکاو  رد 

یم هچ  دهد ، یم  ماجنا  ار  ییاه  تکرح  دنک و  یم  ترفاسم  تیوک  هب  هک  ندرا  هاش  دهاوخ ؟ یم  هچ  هقطنم  رد  اکیرما  هدنیامن ي  »
 . (4) دهاوخ »؟

اب اهدـعب  دراد و  دوجو  یگتـسویپ  یعون  هب  ناریا  ياهیزوریپ  اب  نانبل  هیلع  لیئارـسا  تاـکرحت  ناـیم  هک  دوب  دـقتعم  نینچمه  ناـشیا 
رهشمرخ حتف  تایلمع  یتح  دش و  هجوت  رتشیب  عوضوم  نیا  هب  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  هلمح 

84 ص :

ص 214. نامه ، . 234 - 1

ص 215. نامه ، . 235 - 2
.1361  / 2  / 17 مود ، هبطخ  ص 172 ، ذخأم 167 ، . 236 - 3

.1361  / 1  / 27 ص 92 و93 ، نامه ، . 237 - 4
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.دوب تاظحالم  نیمه  ساسا  رب  دش  يراذگ  مان  سدقملا » تیب   » هک

: درک مالعا  ناریا  ياه  هتساوخ  رب  ددجم  دیکأت  اب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمشاه  ياقآ 

ار تلم  نیا  تاراسخ  دـنهدب  ار  ام  قح  .میریگب  ار  دوخ  قح  وحن  نیدـب  میهاوخ  یمن  میوشب و  قارع  كاخ  دراو  میهاوخ  یمن  اـم  »
مه اه  یقارع  دندرگرب و  ناشیاه  هناخ  هب  دـنا ، هدـش  ادـج  ناشرادـن  راد و  زا  دـنرفن و  رازه  هک 100  قارع  ناگراوآ  .دـننک  ناربج 

 . (1) .تسا » مامت  گنج  تروص  نیا  رد  دنوش ، جراخ  ام  كاخ  زا  تمحز  نودب 

ياوق یمامت  گرزب (2)  تافلت  لمحت  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  دـندوب  هدـش  ور  هبور  یتخـس  ياه  تسکـش  اب  هک  اـه  یقارع 
ار یتاروتـسد  قارع  شترا  ناهدنامرف  هب  رهـشمرخ  زا  عافد  يارب  مادص  یتح  دندرک و  زکرمتم  رهـشمرخ  ظفح  يارب  ار  دوخ  یماظن 

ياهرظن زا  یهاگآ  تیعـضو و  یـسررب  يارب  ار  يروشک  یهدـنامرف  ياضعا  زا  یـضعب  يرودـلا و  تزع  دوخ  نواعم  درک و  غـالبا 
سلجم رد  مادص  هک  دوب  ینانخـس  ساسا  رب  قارع  تامادـقا  .درک (3)  مازعا  موس  هاپـس  هب  رهـشمرخ  هدـنیآ ي  دربن  هرابرد ي  نانآ 

: درک مالعا  روشک  نیا  یلم 

 . (4) .مینک » يریگولج  قارع  كاخ  ورملق  هب  ناریا  حلسم  ياهورین  دورو  زا  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  فده  رضاح  لاح  رد  »

لامتحا لیئارسا و  تازواجت  شیازفا  نآ  زا  رتمهم  یتاغیلبت و  ياضف  یللملا و  نیب  تیعـضو  رییغت  نآ  عبت  هب  گنج و  عاضوا  رییغت  اب 
.تشاذگ يرایسب  تاریثأت  گنج  يدعب  تالوحت  رب  هک  درک  لابند  مالعا و  ار  یعضاوم  ناریا  نانبل ، هب  هلمح 

اه هتساوخ  نیمأت  يارب  شنایماح  مادص و  ات  تسا  تجح  مامتا  يارب  تسه  ییا  هلصاف  اه  تایلمع  نیب  رگا  هک  درک  مالعا  ناریا  - 1
 . .دنشاب (5) هتشاد  يریگ  میمصت  تصرف  ناریا  قوقح  و 

رب ات  دـنک  کمک  قارع  مدرم  هب  ات  دـشوک  یم  ناریا  تسا و  نآ  مدرم  هب  قلعتم  قارع  هدـنیآ ي  هک  دـش  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  - 2
 . .تسا (6) هداد  رادشه  عاضوا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  اه  تردق  شالت  هب  دنوش و  مکاح  دوخ  تشونرس 

85 ص :

.1361  / 2 مود 3 /  هبطخ  ص 142 و 143 ، نامه ، . 238 - 1
زا یکی  زا  لـقن  هـب  ص 129 ، ناتـسبات 1381 ، لوا ، هرامـش  ناریا ، نیگن ، همانلـصف  گنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 239 - 2

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  دنس 143696  سدقملا ، تیب  تایلمع  شرازگ  یقارع ، ریسا  ناهدنامرف 
ص 135. نامه ، . 240 - 3

ص 216. ذخأم 166 ، . 241 - 4
.1361  / 2  / 3 مود ، هبطخ  ص 189 ، ، 1362 نارهت ، مراهچ ، دلج  اه  هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 242 - 5

ص 29 و 30. ذخأم 167 ، . 243 - 6
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نیا ریغ  رد  .دوش  هجوت  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یطیارـش  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  زا  باـنتجا  داد  رادـشه  ناریا  - 3
 . .درک (1) دهاوخن  دودحم  ار  دوخ  ناریا  تروص 

قارع تسکش  زا  دعب  هلصافالب  ناریا  : » درک مالعا  ناریا  هجراخ  ریزو  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  زا  نیطـسلف  مدرم  يریذپریثأت  اب  - 4
اب گنج  زا  ناریا  بیرف  يارب  ار  لیئارسا  ياه  تکرح  هعمج  زامن  رد  زین  یمشاه  ياقآ   (2) .تفاتش » دهاوخ  نیطسلف  مدرم  يرای  هب 
یم میگنجب  ههبج  ود  رد  دشاب  مزال  رگا  ام  دـنک  فرـصنم  گنج  همادا  زا  ار  ام  هک  دـنکن  یعـس  اکیرما  درک  مالعا  یبایزرا و  قارع 

 . .مینک (3) یمن  اهر  ار  گنج  نیا  میگنج و 

رهشمرخ حتف 

ناوت یم  یلیالد  هب  یلو  دش (4)  ارجا  یحارط و  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  هلـسلس  همادا ي  رد  سدقملا  تیب  تایلمع 
یـسررب دیمان و  زاس  تشونرـس  یتایلمع  دیدج و  هلحرم ي  يارب  يزاغآ  ار  نآ  لاح  نیع  رد  نیـشیپ و  ياه  تایلمع  زا  ادج  ار  نآ 
يزوریپ نیا  اب  هک  تسا  هتفهن  عوضوم  نیا  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياه  تایلمع  هلـسلس  زا  رهـشمرخ  حـتف  تاـیلمع  زیاـمت  هجو  .درک 

هب گنج  تفای و  نایاپ  لاغـشا  زواجت و  هرود ي  رهـشمرخ  حـتف  اب  اریز  .دـمآ  دوجو  هب  گنج  دـنور  رد  کیژتارتسا  یلوحت  گرزب 
، گنج فادـها  نیفرط و  تیعقوم  یماظن و  هنزاوم  رییغت  هیاپ ي  رب  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو  .دـش  هدـناشک  قارع  كاـخ  لـخاد 

دیـشیدنا یم  روشک  نیا  هیزجت  ناریا و  سیـسأت  هزات  یبالقنا  ماظن  فیعـضت  يزادنارب و  هب  قارع  لبق ، هلحرم ي  رد  .دـش  نوگرگد 
نیا رب  .دـش  یم  هجوت  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  مادـص و  طوقـس  هب  قارع  تسکـش  یماکان و  اـب  دـیدج  هلحرم ي  رد  هکنآ  لاـح 

.دوب تیمهااب  رایسب  رهشمرخ  حتف  ياهدمایپ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ساسا 

يزاسدازآ رب  هوالع  هک  دـش  ارجا  یحارط و  فدـه  نیا  اب  يا  هقطنم  یماظن و  یـسایس -  صاخ  عاضوا  رد  رهـشمرخ  حـتف  تاـیلمع 
رهش هژیوب  یلاغشا ، قطانم 

86 ص :

.1361  / 1  / 6 ص 189 و190 ، ذخأم 187 ، . 244 - 1
.اهدهعتمریغ سالجا  رد  نیدرورف 1361 ، رد  یتیالو  نانخس  باتک  همدقم  رد  یسایس  ياهدادخر  ص 75 ، ذخأم 167 ، . 245 - 2

.نایدورد دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج ،  » و رهشمرخ » ات  رهش  نینوخ  : » کن . 246 - 3
.نایدورد دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج ،  » و رهشمرخ » ات  رهش  نینوخ  : » کن . 247 - 4

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_86_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_86_4
http://www.ghaemiyeh.com


مهارف هرصب  قرش  هقطنم  رد  قارع ، كاخ  لخاد  هب  ناریا  ياهورین  دورو  هنیمز ي  نمشد ، ياوق  زا  یعیسو  شخب  مادهنا  رهشمرخ و 
رد هاپـس  لک  هدـنامرف  اهدـعب  .دوب  هدـش  ینیب  شیپ  حـتف  هاـگرارق  تیرومأـم  هژیوب  تاـیلمع ، یحارط  رد  یـساسا  رما  نیا  .دوش (1) 

: تفگ سدقملا  تیب  تایلمع  فده  هرابرد ي  ینانخس 

ار رهشمرخ  قیرط  نیا  زا  میتساوخ  یم  دوب و  هرـصب  تمـس  هب  يورـشیپ  زرم و  زا  روبع  سدقملا ، تیب  تایلمع  رد  ام  یلـصا  فده  »
میدش هجاوم  زرم  رد  نمشد  ياهورین  شیارآ  اب  میتسرفب ، هرـصب  تمـس  هب  ار  دوخ  ياهورین  میتساوخ  یم  هک  ینامز  اما  مینک ، دازآ 

زا اذل  .میتفر  رهـشمرخ  يزاسدازآ  تمـس  هب  راچانب  ام  اذل  .دـندش  هرـصب  تمـس  هب  ام  تکرح  عنام  و 6  ياهرکـشل 5  کمک  اب  هک 
یگدوسرف لیلد  هب  اما  دوب  راک  روتـسد  رد  نآ ) زا  لبق  هکلب   ) نآ اب  ناـمزمه  اـی  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  لوا ، ناـمه 

 . (2) .میتشادن » هرصب  فرصت  زا  یشوپ  مشچ  زج  يا  هراچ  اهنآ  نامزاس  دیدجت  موزل  ناما و  یب  دربن  هام  کی  یط  ام  ياهورین 

قارع و كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  هب  یماـظن  یـسایس و  ظاـحل  هب  ادـتبا  زا  ناریا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  ییاـضر  رادرـس  تاحیـضوت 
یلو تسا (3)  هدـش  هجوت  نادـب  زین  تایلمع  يزیر  حرط  رد  یتح  هتـشاد و  مامتها  تسا ، کیژتارتسا  يا  هقطنم  هک  هرـصب  فرـصت 

نتشادن یهدنامزاس  یگدامآ و  یماظن و  تاظحالم  یخرب 

87 ص :

ناهدنامرف عمج  رد  ناضمر  تایلمع  يزیر  حرط  هناتـسآ ي  رد  ریت 1361 و  خیرات 24  رد  ییاضر  نسحم  ياقآ  هک  نانچ  . 248 - 1
يارب يزیر  حرط  اب  نامزمه  شیپ  هام  هس  ود ، دودـح  : » دـیوگ یم  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  دورو  دروم  رد  ماـما  ریبدـت  هراـبرد  هاـپس 

رب هوـالع  دـیاب  زواـجت  عـفد  روـشک و  تینما  لـماک  نیمأـت  روـظنم  هب  هک  میتـفگ  میدیـسر و  ماـما  تمدـخ  سدـقملا  تیب  تاـیلمع 
یموزل هچ  هن  : » دـندومرف ماما  یلو  میهد ، رارق  راـشف  تحت  ار  نمـشد  میوش و  دراو  زین  قارع  كاـخ  هب  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ 

عافد دنفادپ و  ییاج  رد  دـیاب  مینکب ، عافد  روشک  زا  میهاوخب  ام  رگا  هک  میتفگ  میداد و  هئارا  ماما  هب  ار  دوخ  لیالد  یتقو  ام  دراد »؟
نیا بوخ  تسه  يروط  نیا  بلطم  رگا  هک  دندومرف  ماما  .دنشابن  نمـشد  هلمح  زا  برطـضم  نارگن و  زور  ره  ام  ياهورین  هک  مینک 

میـشکب و يدادـعت  مه  ریـسم  نیا  رد  میورب و  شیپ  تسه ، نانیمطا  هک  ییاج  نآ  ات  عافد  يارب  دـیاب  ام  تسا و  یتسرد  فرح  کی 
هتـشادن یطابترا  دنفادپ  عافد و  هب  هک  دیورب  ییاج  رد  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  نم  ینارگن  اما  تسین ، يا  هلئـسم  چیه  میوشب  هتـشک 

، گـنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ،) زا  روبع   ) دـلج 20 قارع ، ناریا و  گـنج  رامـشزور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  « ) .دـشاب
(. 61  / 4 زور 21 /  شرازگ  ص 216 ، ، 1381

ص 92 و 93. قارع ، كاخ  لخاد  هب  دورو  . 249 - 2
نیا هب  خساپ  رد  نیبملا و  حتف  تایلمع  رد  يزوریپ  ساسا  رب  : » دیوگ یم  یـصاصتخا  هبحاصم  رد  دیـشر  یلعمالغ  رادرـس  . 250 - 3

عاضوا یـشاپورف  تروص  رد  روتـسد ، هب  انب  يورـشیپ  سدـقملا  تیب  تایلمع  یحارط  رد  ام  دـیدادن  همادا  تایلمع  هب  ارچ  هک  لاؤس 
(. 1378  / 7  / 1 « ) .میداد رارق  هجوت  دروم  یحارط  رد  ار  قارع ،
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اـهزرم و تشپ  رد  فـقوت  لـیلد  هب  ار  ناریا  اهدـعب  قارع  یماـظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  .دوـب  نآ  ماـجنا  عناـم  ناریا  یماـظن  ياـهورین 
: دیوگ یم  دنک و  یم  دقن  قارع  كاخ  رد  ندرکن  يورشیپ 

لماک مادهنا  زا  دعب  دنتـسناوت  یم  هک  ارچ  دش ، هدهاشم  راکـشآ  روط  هب  دربن  نیا  رد  عطاق  هناروهتم و  تامیمـصت  ذاختا  رد  دـیدرت  »
یطیارش رد  ار  قارع  یگنج  نیـشام  دنتـسناوت  یم  نینچمه  .دننک  ذاختا  یماظن  مادقا  اب  هارمه  هناروهتم  تامیمـصت  قارع ، ياهورین 

هب هک  یبسانم  بوخ و  طیارـش  نآ  زا  دندوب  رداق  اریز  دننک ؛ مدهنم  دوب  هدش  جراخ  قارع  یهدـنامرف  تسد  زا  یماظن  تیعـضو  هک 
 . (1) .دننک » هدافتسا  دوب  لکشم  هدنیآ  رد  نآ  ندروآ  تسد 

هابتـشا زا  هدـنزومآ  ياه  سرد  ناونع  تحت  بسانم ، یعاضوا  رد  نآ  يریگراک  هب  يارب  یتیوقت  ياـهورین  نتـشادن  هب  نینچمه  يو 
 . .دنک (2) یم  هراشا  ناریا  ياه 

یماظن یسایس -  عاضوا  هکنیا  رب  هوالع  اعطق  دش  یم  فرـصت  سدقملا  تیب  تایلمع  اب  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رگا  تروص ، ره  رد 
رد ناریا  یماظن  ياوق  فقوت  هکنآ  لاح  .دـش  یم  مهارف  زین  ناریا  ياـه  هتـساوخ  ققحت  ناـکما  درک ، یم  رییغت  ناریا  دوس  هب  ـالماک 

 . .دوش (3) ور  هبور  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  یماظن  یسایس -  گرزب  ياه  شلاچ  اب  ناریا  دش  ببس  اهزرم  تشپ 

هاگرارق راهچ  اب  تایلمع  .دـش  زاغآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ای  زمر  اب  تشهبیدرا 1361  مهد  زور  دادماب  رد  سدقملا  تیب  تایلمع 
نشج مالسا ، ناگدنمزر  رهشمرخ ، حتف  اب  دادرخ  موس  رد  دش و  ماجنا  هلحرم  راهچ  رد  جیسب  هاپـس و  شترا و  ياهورین  بیکرت  اب  و 

 . .دندرک (4) رازگرب  رهشمرخ  دجسم  رد  ار  يزوریپ 

88 ص :

ص 139. ذخأم 184 ، . 251 - 1
.نامه . 252 - 2

رب .تسا  هدش  یتوافتم  ياه  هاگدید  زورب  بجوم  یماظن  یسایس -  رظن  زا  نآ  مامتا  ای  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  . 253 - 3
كاخ یتقو  هنافـسأتم  : » دـیوگ یم  ندـنل  ویدار  رد  هاش  میژر  رد  ییایرد  يورین  هدـنامرف  یهللا  بیبح  رادایرد  یماظن  قطنم  ساـسا 
يابفلا هک  یلاح  رد  .دوشب  قارع  كاخ  دراو  دنهدن  هزاجا  شترا  هب  هک  دنداد  حیجرت  میژر  نارـس  دش  دازآ  نمـشد  دوجو  زا  ناریا 

 / 6  / 31 « ) .دنک ادیپ  نامزاس  ناج و  هک  تشاذگ  دیابن  درک و  بیقعت  دیاب  ار  هدروخ  تسکش  نمـشد  دنک  یم  مکح  گنج  لوصا 
رد اذل  .درک  یم  مامت  ار  گنج  دـیاب  دـش  زوریپ  گنج  رد  یتقو  ناریا  تسا  دـقتعم  یـسایس  رظن  زا  پمک  يرفج  هک  یلاح  رد  ( 73
هک تفرگ  یگنج  همادا ي  هب  میمـصت  ینیمخ  هللا  تیآ  ارچ  هک  متـسه  هدز  بجعت  زونه  : » دـیوگ یم  هعماج  همانزور ي  اب  هبحاـصم 

(. ص 11 ، 77  / 1  / 22 هعماج ، همانزور  ( »؟ دوب هدش  زوریپ  نآ  رد 
ات 228. ص 225  ذخأم 166 ، . 254 - 4
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دوب نت  رازه  رب 19  غلاب  هک  نمشد  ناریسا  دادعت  نینچمه  دمآ و  تسد  هب  یمیانغ  دش و  دراو  نمـشد  هب  یتاراسخ  تایلمع  نیا  رد 
دـش و لصاح  تایلمع  نیا  رد  هچنآ  .دوب  نمـشد  یماـظن  ياوق  زا  یمهم  شخب  مادـهنا  لالحمـضا و  هدـننک ي  ناـیب  مهم و  رایـسب 
اب ناریا  گنج  یماظن  هنحص  ناریا ، یـسایس  هنحـص ي  رد  دیدج  تیعـضو  روهظ  گنج و  تیهام  رییغت  هدننک  نایب  نآ (1)  باتزاب 

.دوب هقطنم  حطس  رد  قارع و 

يارب نینچمه  لیئارـسا و  يارب  قارع  رد  دیدج  میژر  تارطخ  تردق (3) و  زا  مادص  يریگ  هرانک  قارع (2) و  میژر  رییغت  لامتحا 
هجوت و راب  نیتسخن  يارب  نادـب  هک  دوب  یتاعوضوم  سراف  جـیلخ  هزوح ي  ياهروشک  رگید  ناتـسبرع و  راـک  هظفاـحم  ياـه  میژر 

: تشون هسنارف ، پاچ  دنومول ، همانزور ي  .دش (4)  یسررب  ثحب و  نآ  هرابرد 

بالقنا تابث  زا  ناشن  ثداوح  نیا  .تسا  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  اـکیرما  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا و  هدـش  زاـغآ  مادـص  طوقـس  »
 . (5) .دراد » ناریا  یمالسا  يروهمج  یمالسا و 

بزح لوا  ریبد  دـمحم ، زیزع  لاح ، نیع  رد  .دوب  رثؤم  مادـص  طوقـس  لامتحا  وج  دـیدشت  رد  قارع  یلخاد  ياـه  شرازگ  زا  یخرب 
عضو زونه  : » هک درک  ناعذا  يدنسرخ و  زاربا  گنج  تالوحت  زا  ناریا ، هدوت  بزح  ریبد  يرونایک ، اب  تاقالم  رد  قارع ، تسینومک 

طوقـس يارب  هنیمز  رگید  ياه  هبرـض  اب  درک  يراودـیما  راـهظا  و  .دوش » یمن  ساـسحا  مادـص  تلود  هیلع  یمدرم  ماـیق  يراـجفنا و 
هب يرت  حالـصلارهاظ  رت و  نئمطم  درف  لاـبند  هب  هقطنم  ياـهروشک  اـکیرما و  درک  ینیب  شیپ  نینچمه  يو.دوـش  یم  مـهارف  مادـص 

 . .دنتسه (6) مادص  ياج 

: تشون قارع  یلخاد  تالوحت  هرابرد  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  اهدعب 

هجاوم حلسم  ياهورین  تلود و  رد  ییاه  یمارآان  اب  دسر  یم  رظن  هب  نیسح  مادص  »

89 ص :

ات 248. ص 233  تابث ،» یبایزاب  گنج ، :» کن . 255 - 1
.1361  / 3  / 24 هیکرت ، ویدار  ذخأم 36 ، . 256 - 2

.1361  / 4  / 2 زمیات ، كرویوین  نامه ، . 257 - 3
.زمیات سلجنآ  سول  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 25 /  ص 286 ، ذخأم 174 ، . 258 - 4

.1361  / 4 شرازگ 23 /  ص 253 ، نامه ، . 259 - 5
.دمحم زیزع  اب  تاقالم  شرازگ  ات 3 -  ص 1  ، 1362  / 3  / 26 هرامش 480298 ، مود ، هسلج  هدنورپ  يرونایک ، نیدلارون  . 260 - 6

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_89_6
http://www.ghaemiyeh.com


ار يرفن  هورگ 9  کـی  درک و  مـالعا  لـحنم  ار  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروـش  يو  ریت 1361 )  2  ) نـئوژ 1982 رد 23  .تسا  هدوـب 
هنیباک دارفا  زا  یـشخب  نیـسح  مادص  تفای و  شهاک  زین  ثعب  بزح  ياروش  ياضعا  دادعت  .دومن  هیلوا  يرفن  ياضعا 17  نیزگیاج 

هب ار  تشادـهب  ریزو  گنج و  رد  ناـشدرکلمع  رطاـخ  هب  ار  اـه  لارنژ  زا  نت  وا 12  .دومن  يزاسکاپ  ار  شترا  هبتر  یلاـع  نارـسفا  و 
 . (1) .درک » مادعا  دریگب  هرانک  تردق  زا  اتقوم  دیاب  مادص  هکنیا  داهنشیپ  رطاخ 

داهن رس  تشپ  اجیردت  تشاد و  دوخ  ربارب  رد  قارع  هک  ییاه  شلاچ  تالکـشم و  عومجم  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هلحرم و  نیا  رد 
: تفگ هراب  نیا  رد  مادص  اهدعب  .دوب  هدرتسگ  قیمع و  رایسب 

ناریا ياهانرک  قوب و  میدرک و  ینیشن (2)  بقع  رهـشمرخ )  ) هرمحم زا  لاس  نآ  رد  دوب ، يراوشد  یلیخ  لاس  ام  يارب  لاس 1982  »
لابق رد  قارع  میلست  رس  رب  یگمه  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  داد و  یم  رس  ار  قارع  ياه  نیمزرـس  لاغـشا  هرـصب و  لاغـشا  گنهآ 

شیازفا شزومآ و  ار  نامیاهورین  .میدرک  یم  راک  تیلاعف و  زور  بش و  .دوب  دایز  ام  هدارا ي  یلو  دـنتفگ  یم  نخـس  ناریا  مجاـهت 
همه مغر  یلع  تسام ! نابیتشپ  ادـخ  هک  میتشاد  نانیمطا  مدـید و  یم  ار  ادـخ  يراـی  .میتشاد  داـمتعا  قارع  مدرم  هب  نوچ  میداد  یم 
یم شیپ  هب  یناریا  نازابرـس  هک  دوب  هظحل  نآ  رکف  هب  یتسیاب  میتفگ  دوخ  اب  نوچ  مینک  عافد  دادـغب  زا  طـقف  میتفرگ  میمـصت  اـهنیا 

هدامآ جیـسب و  دادغب  زا  عافد  يارب  طقف  ار  يروهمج  تسایر  دراگ  میتفرگ و  میمـصت  ور ، نیا  زا  دنیآ  یم  دادـغب  يوس  هب  دـنزات و 
لنـسرپ اب  هارمه  تختیاپ  زا  جراخ  رد  دـناوتب  ات  مینک  رقتـسم  دادـغب  رهـش  فارطا  رد  ار  يروهمج  تسایر  دراگ  میتشاد  انب  .میدرک 

ود ای  کی  هزیناکم و  گنه  کی  هدایپ و  گنه  کی  زا  يروهمج  تساـیر  دراـگ  عقوم  نآ  رد.دـنک  راـکیپ  نمـشد  اـب  شترا  رگید 
 . (3) .دوبن » نیا  زا  شیب  دوب و  هدش  لیکشت  کنات  نادرگ 

رارق یبولطمان  تیعضو  رد  یماظن  یتینما و  رظن  زا  مادص  تاحیضوت  نیا  اب 

90 ص :

ص 165. ذخأم 58 ، . 261 - 1
.تسا هدرک  هدافتسا  ینیشن  بقع  زا  تسکش  هملک  ياج  هب  مادص  . 262 - 2

لاس واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  يریزو ، تسخن  یناور  تاغیلبت  تقوم  هناخریبد  . 263 - 3
103 و 104. قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  مادص ، ياه  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368
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ياهروشک ریاس  اکیرما و  قارع ، ینارگن  نیاربانب ، .درک  یم  يزیر  همانرب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  دادغب  ظفح  يارب  رتشیب  تشاد و 
.تسا هدوب  یتاغیلبت  رتمک  یعیبط و  يا  هزادنا  ات  قارع  میژر  یشاپورف  زا  هقطنم 

گنج ریگرد  ناریا  دنتـشاد  راظتنا  لماک  عیرـس و  يزوریپ  رب  ینبم  قارع  ياعدا  نتفاین  ققحت  اب  سراف  جـیلخ  هیـشاح ي  ياهروشک 
هک نانچ  .دندش  نارگن  ناساره و  ناریا  يرترب  نآ  زا  رتمهم  قارع و  یناوتان  فعـض و  ندـش  راکـشآ  اب  نکیل  .دوش (1)  یشیاسرف 

: تشون میات  هلجم ي 

زین سراف و  جیلخ  ياه  نیـشن  خیـش  رد  تعرـسب  یمالـسا  بالقنا  ترارح  روش و  تسا  نکمم  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  تروص  رد  »
 . (2) .دیامن » ذوفن  ناتسبرع  یقرش  زیخ  تفن  ناتسا 

يارب يرازبا  هلزنم  هب  گنج  زا  ناریا  تسا  نکمم  هک  دندیـسر  یبایزرا  نیا  هب  نینچمه  سراـف  جـیلخ  هیـشاح ي  برع  ياـهروشک 
هب گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  اهروشک  نیا  ماـکح  ینارگن  نیرتگرزب  لـیلد ، نیمه  هب  .دنک (3)  هدافتسا  یمالـسا  بالقنا  تیوقت 

ینیب شیپ  زمیات  كرویوین  هتـشون ي  هب  اریز   (4) درک ؛ بیغرت  كرتشم  یعافد  تسایـس  ذاـختا  هب  ار  اـهنآ  نیمه  دوب و  دوخ  ورملق 
راکتبا هب  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياروش  ءاضعا  ساسا  نیمه  رب  .دش (5)  دنهاوخ  ور  هبور  يدج  لئاسم  تالکـشم و  اب  دندرک  یم 

بقع يارب  ار  قارع  برع  ياهروشک  یتح  علطم ، عبانم  تاراـهظا  رباـنب  .دـندرک  مادـقا  هداـعلا  قوف  سـالجا  يرازگرب  هب  ناتـسبرع 
زا ار  دوخ  ياهورین  قارع  هک  یتروص  رد  دـندرک  دـیدهت  دـنداد و  رارق  راشف  تحت  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناریا و  كاـخ  زا  ینیـشن 

 . .درک (7) دنهاوخ  عطق  دوب (6)  رالد  درایلیم  رب 22  غلاب  خیرات  نآ  ات  هک  ار  دوخ  یلام  ياه  کمک  دنکن  جراخ  ناریا  كاخ 

هب نداد  همتاخ  قارع و  میژر  ظفح  هب  هکنیا  رب  هوالع  اروش ، ریخا  سالجا 

91 ص :

همانلصف نیگن ، همانلـصف  همجرت  هورگ  قارع ،» ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  ، » نایـشیشک يا -  فزوج  . 264 - 1
ص 83. ناتسبات 1381 ، لوا ، هرامش  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ناریا ، نیگن 

.1361  / 4 زور 19 /  شرازگ  ص 196 ، ذخأم 174 ، . 265 - 2
ذخأم 205. . 266 - 3

.نامه . 267 - 4
.1361  / 4 زور 22 /  شرازگ  ص 235 ، ذخأم 174 ، . 268 - 5

رکذ ار  درایلیم  مقر 42  هیروس  پاچ  ثعبلا  همانزور ي  یتح  تسا و  هدش  رکذ  رالد  درایلیم  مقر 25  اه  شرازگ  یخرب  رد  . 269 - 6
.دیسر رالد  درایلیم  ات 100  هب 80  گنج  نایاپ  ات  مقر  نیا  20 ص 650 ،) دلج گنج ، رامشزور   ) .تسا هدرک 

.تلو يد  یناملآ  همانزور  ، 1361  / 5 زور 9 /  شرازگ  ص 448 ، ذخأم 174 ، . 270 - 7
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رگید ياهروشک  يورملق  هب  نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  گنج و  راهم  يارب  ییرارطـضا  گنهامه  ياه  همانرب  تشاد  مامتها  گنج 
یم ناریا  زا  .دنهد و  نایاپ  گنج  هب  قارع  زا  تیامح  اب  زیمآ و  تملاسم  هار  زا  ات  دندیـشوک  یم  روظنم  نیا  هب  تشاد  رظن  رد  زین  ار 

قارع ناریا و  زا  اـه  شرازگ  زا  يا  هراـپ  رباـنب  .دهد (1)  تبثم  خـساپ  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  حلـص  ياه  تئیه  هب  ات  دنتـساوخ 
.تفریذپن ناریا  هک  دننک  هرکاذم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هدج  رد  روضح  اب  روشک  ود  ناگدنیامن  دنتساوخ 

هلئـسم ياج  هب  هقطنم  ياهروشک  دوب  نانبل  لاغـشا  هناتـسآ ي  رد  درک و  یم  زاـت  تخاـت و  ناـنبل  بونج  رد  لیئارـسا  هک  یلاـح  رد 
یط هک  اکیرما ، پاچ  روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  هماـنزور ي  هتـشون ي  هب  .دـنداد  قارع  ناریا و  گـنج  هب  ار  تیولوا  اـه  ینیطـسلف 

، هنایمرواخ رد  یکیتیلپوئژ  لوحت  رییغت و  هک  دـندوب  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  اه  یلیئارـسا  دـش ، شخپ  اکیرما  ویدار  زا  يربخ  شرازگ 
گنج همادا ي  اب  دندوب  راودیما  یلو  دـش  دـهاوخ  لیئارـسا  هیلع  یبرع  ياهروشک  داحتا  بجوم  تدـم ، هاتوک  تروص  هب  دـنچ  ره 

 . .دوش (2) زکرمتم  قارع  ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  هب  نانبل  بونج  لاغشا  هنایمرواخ و  زا  تاهجوت  قارع ، ناریا و 

عضاوم الباقتم  هقطنم و  ياهروشک  راتفر  عضاوم و  رب  رهشمرخ ، حتف  ياهدمایپ  ریسفت  لیلحت و  اب  اکیرما  یمسر  تاماقم  اه و  هناسر 
تسایس هرابرد ي  اکیرما ، عافد  ریزو  دلفسمار ، زا  هک  یماگنه  اریخا  هک  نانچ  .دنتشاد  ریثأت  اکیرما  راتفر  عضاوم و  رب  اهروشک  نیا 

نآ رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  : » تفگ خساپ  رد  دش  لاؤس  مادص  اب  يو  تاقالم  قارع و  دروم  رد  ههد 1980  رد  اکیرما  ياه 
میدوب نارگن  اقیمع  مه  ام  .دش  دهاوخ  زوریپ  ناریا  هک  دندوب  نیا  نارگن  هقطنم  رد  ام  ناتـسود  دندوب  گنج  رد  قارع  ناریا و  نامز 
هتساوخ نم  زا  : » دیوگ یم  هقطنم  هب  رفس  هرابرد ي  ساسا  نیمه  رب  يو  .دوش » هقطنم  لک  رد  یتابث  یب  داجیا  بجوم  ناریا  يزوریپ 

تفگ .مدرک  تبحـص  اهنآ  اب  ام  عفانم  هرابرد ي  مدرک و  تاقالم  نیـسح  مادـص  زیزع و  قراط  اب  رفـس  نیا  رد  مورب و  قارع  هب  دـش 
دوب ام  ياه  کمک  تفایرد  هب  لیام  دراد و  رارق  یطیارش  هچ  رد  تسناد  یم  مادص  .دوب  دیفم  رایسب  ام  يوگو 

92 ص :

ص 87. ذخأم 205 ، . 271 - 1
ص 122 و 123. ذخأم 36 ، . 272 - 2
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 . (1) .دنک » هلباقم  نایناریا  اب  يرتهب  تاعالطا  اب  دناوتب  ات 

حتف هناتـسآ ي  رد  هک  نانچ  دـندوب ؛ نارگن  روشک  نیا  دوس  هب  هنزاوم  رییغت  لامتحا  زا  ناریا ، ياهیزوریپ  یباـیزرا  اـب  اـه  ییاـکیرما 
ریزو  (2) .دوب » دـهاوخن  اکیرما  عفن  هب  قارع ، اب  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  : » درک مالعا  اکیرما ، تقو  عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، رهـشمرخ 

زا یـشان  هک  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  یـساسا  رییغت  هنوگره  ربارب  رد  اکیرما  : » درک مالعا  نامز  نامه  رد  زین  اکیرما  تقو  هجراخ 
لیئارسا هنایمرواخ و  ياهروشک  يارب  يدج  يرطخ  ار  ناریا  رگربنیاو   (3) .دوب » دهاوخن  توافت  یب  دشاب  یم  قارع  ناریا و  گنج 

: تفگ گنج  هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  هرابرد ي  اکیرما  لیامت  زا  نینچمه  يو  .تسناد (4) 

عفانم تهج  رد  انیقی  ناریا  يزوریپ  نوچ  دـنزن  مهرب  ار  هقطنم  تابث  هک  دـبای  نایاپ  یقیرط  هب  گنج  نیا  هک  میتسه  نآ  ناهاوخ  ام  »
 . (5) .دوب » دهاوخن  ام  یلم 

زین روشک  نآ  يا  هقطنم  تسایـس  ات  دـش  ثعاب  نیمه  درک و  رییغت  تالوحت  زا  اکیرما  یبایزرا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  دـهاوش و 
یکیژتارتسا تسایس  یسررب  هب  اکیرما  : » تشون روتینام  سنیاس  نیتسیرک  ییاکیرما  همانزور ي  نامز  نامه  رد  هک  نانچ  .دبای  رییغت 

زا سومورک ، ندا  يرازگربخ  اـب  هبحاـصم  رد  ییاـکیرما ، زادرپ  هیرظن  رجنیـسیک ، يرنه   (6) .تسا » هتخادرپ  سراـف  جـیلخ  رد  شا 
زا يرازگربـخ  نیا  شرازگ  .تخادرپ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تارطخ  يوروـش و  تادـیدهت  هسیاـقم ي  اـه و  تیوـلوا  هـب  اـیلاتیا ،

: تسا نینچ  هبحاصم 

سأر رد  زورما  هب  ات  یلو  دشاب  هتـشاد  تیولوا  ناریاس  رب  دناوت  یمن  دوش و  یم  یقلت  رود  هلئـسم  کی  دنچ  ره  يوروش  مسیلایرپما  »
یمالـسا يروهمج  نداد  هولج  كانرطخ  اب  تسناد و  يوروش  دـیدهت  هدـننک ي  لح  اهنت  ار  اکیرما  يو  .تسا  هدوب  اکیرما  لـئاسم 

هلصاف ي رد  يوروش  تسا ؛ ناریا  یمالسا  بالقنا  رطخ  زا  رتمک  يوروش  رطخ  سراف  جیلخ  هیحان ي  ياهروشک  يارب  تفگ : ناریا 
دروم رد  يو  .دـنک  لـح  ار  نآ  دـناوت  یم  اـکیرما  طـقف  هک  دوـش  یم  بوـسحم  یلکـشم  تهج  ره  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  يرترود 
جیلخ یبرع  ياهروشک  سرت  .دش  یم  هدـنرب  گنج  نیا  رد  قارع  رگا  تفگ : سب  شتآ  يرارقرب  ترورـض  قارع و  ناریا و  گنج 

یتارطخ سراف و 

93 ص :

ص 14. ، 1381  / 8  / 25 ناهیک ، همانزور  ، CBS ییویدار هکبش  اب  دلفسمار  هبحاصم  . 273 - 1
.رتیور يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 1 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 274 - 2

.مارهالا يرصم  همانزور  زا  لقن  هب  ناملآ  يرازگربخ  ، 61  / 2  / 29 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 275 - 3
یشاوح ص 178 ، ، 1366 نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  نایبارتوبا ، نیـسح  همجرت  ناـنبل ، رد  تناـیخ  اـطخ و  لاـب ، جروج  . 276 - 4

.دنومول همانزور  زا  لقن  هب  مجرتم 
ذخأم 214. . 277 - 5

.1361  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 278 - 6
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تردـق نزاوت  دوجو  هلئـسم  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  تشاد و  یمن  یتوافت  تسا  زورما  هچنآ  اـب  .دراد  دوجو  اـکیرما  عفاـنم  يارب  هک 
ناریا هب  میناوتن  هک  تمیق  نیا  هب  عضوم  نیا  هک  میهاوخ  یمن  یلو  .دوش  رارقرب  سب  شتآ  ات  میدـنم  هقالع  ام  .دراد  يا  هیحاـن  ياـه 

هک ناریا  ینونک  تاماقم  اـب  اـی  دوش  ینیمخ  ماـما )  ) نیـشناج هک  يرگید  ور  هناـیم  میژر  کـی  اـب  یتح  .دوش  ماـمت  میوشب  کـیدزن 
اب هک  تسا  يروشک  يوس  زا  هراومه  ناریا  لالقتسا  رب  یخیرات  دیدهت  هک  دننادب  دنربب و  یپ  یـسایس  يایفارغج  تقیقح  هب  هرخالاب 

تردق تالیامت  زا  ناریا  هک  دشاب  طرـش  نیا  هب  دـیاب  ناریا  هب  ندـش  کیدزن  .يوروش  ینعی  .دراد  كرتشم  زرم  رتمولیک  نآ 1500 
 . (1) .دنک » رظن  فرص  سراف  جیلخ  رد  هنابلط 

یم اکیرما  لوا  تیولوا  ار  يوروش  دیدهت  هکنیا  نمـض  تسخن ، دنک ، یم  هراشا  یـساسا  هلئـسم  دنچ  هب  هبحاصم  نیا  رد  رجنیـسیک 
تیولوا دوب  دقتعم  هقطنم  ياهروشک  هرابرد ي  يو  .دـنک  یم  رکذ  دـیدهت  نیا  لح  هلباقم و  يارب  تردـق  هناگی  ار  اکیرما  اما  دـناد 

نیا رب  هدنرب  نودب  گنج  بوچراچ  رد  قارع  ناریا و  گنج  دروم  رد  رجنیـسیک  .يوروش  هن  تسا و  ناریا  بالقنا  دیدهت  اهنآ  لوا 
یم دیدهت  هقطنم  رد  اوق  نزاوت  زاب  اریز  تشادـن ؛ ینادـنچ  توافت  مه  زاب  دـش  یم  زوریپ  ناریا  ياج  هب  قارع  رگا  یتح  هک  دوب  رظن 

هتـشاد دوجو  ناریا  هب  اکیرما  یکیدزن  ناکما  هک  دوش  رارقرب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هک  دوب  دـقتعم  سب  شتآ  هرابرد ي  رجنیـسیک  .دـش 
دیابن دشاب و  ناریا  نایز  هب  قارع و  عفن  هب  هبناج  کی  دـیابن  اکیرما  ياه  تسایـس  هک  هدـش  رکذـتم  شتاراهظا  رد  رجنیـسیک  .دـشاب 

يروصت نینچ  ندمآ  دوجو  هب  اریز  دشاب ، قارع  زا  تیامح  رد  یلصا  مهتم  اکیرما  ناریا  رظن  زا  هک  دهد  رارق  یتیعضو  رد  ار  گنج 
 . .درک (2) دهاوخ  دودسم  ار  ناریا  هب  اکیرما  تشگزاب  ناکما  ناریا  رد  اکیرما  ياه  تسایس  زا 

راتفر اه و  تسایس  رب  زین  هقطنم و  حطس  رد  اه  يزوریپ  باتزاب  هک  یلاح  رد 

94 ص :

.1361  / 4 زور 4 /  شرازگ  ص 71 ، ذخأم 174 ، . 279 - 1
هب قارع  يارب  ار  روصت  نیا  اهدعب  داد و  رییغت  قارع  دوس  هب  ار  یماظن  نزاوت  قارع  زا  تیامح  رد  اکیرما  تسایـس  تیهام  . 280 - 2

.دوب هلئسم  نیمه  لصاح  قارع  طسوت  تیوک  لاغشا  .دیامن  راتفر  يریگ و  میمصت  دوخ  يا  هقطنم  تردق  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو 
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لکـش تشاد  يدیدج  دنور  گنج  رد  يزوریپ  ساسحا  رب  اکتا  اب  زین  ناریا  رد  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هدیچیپ  تیعـضو  اکیرما 
ناریا و رد  اتدوک (1)  ررکم  ياه  شالت  زا  رثأتم  ار  اضف  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  تلع  زا  یـشخب  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  .تفرگ  یم 
رد .دش  دیدشت  گنج  عورش  سپـس  اهدادخر و  ریاس  اب  دمآ و  دوجو  هب  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  تسناد  یم  یبالقنا  ياضف  عقاو ، رد 

رتیور يرازگربخ  نامز ، ناـمه  رد  .تشاد  دوجو  لـیامت  یماـظن  تاـیلمع  هب  دوب  يزوریپ  ساـسحا  زا  رثأـتم  هک  دـیدج  ياـضف  نیا 
: ناریا لخاد  رد  اه  يزوریپ  باتزاب  زا  دراد  یشرازگ 

نایاپ يارب  ناریا  طیارـش  نتفریذـپ  هب  دادـغب  ندرک  دـعاقتم  روظنم  هب  زواجتم  بیقعت  زا  تیاـمح  رد  تردـقرپ  ياـهدایرف  ناریا  رد  »
حتف يارب  ار  دوخ  هک  دـنهاوخ  یم  ارـصم  مدرم  زا  یهورگ  ياه  هناسر  یبهذـم و  یماظن و  ناربهر  .تسا  هتفرگ  الاب  گنج  هب  نداد 

همانزور مامت  لوا  تاحفـص  رب  زور  ره  يزوریپ  ات  گنج  راعـش  .دـننک  هدامآ  قارع ، نیمزرـس  رد  سدـقم  رهـش  ود  فجن ، البرک و 
 . (2) .ددنب » یم  شقن  ناریا  ياه 

اه تاقالم  رد  ناگدنیامن  رتشیب  : » دسیون یم  سلجم  ناگدنیامن  تالیامت  عوضوم و  نیا  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ 
راهظا قارع  یبالقنا  یمالـسا -  ياهورین  رب  مادـص  راشف  همادا ي  مادـص و  تازاجم  مدـع  سب و  شتآ  شریذـپ  لاـمتحا  هب  تبـسن 

: دسیون یم  اهنآ ، شنکاو  ناگدنمزر و  لیامت  هرابرد ي  نینچمه  يو   (3) .دننک » یم  ینارگن 

همادا رب  دیکأت  هک  متشاد  ناگدنمزر  يوس  زا  یناوارف  تاعجارم  [ سدقملا تیب  تایلمع  نادیهـش  تشادگرزب  مسارم  ] هسلج نیا  رد  »
هک مداد  نانیمطا  اهنآ  هب  .دندرک  یم  تناها  دننک  یم  حرطم  ار  گنج  متخ  تحلصم  هک  یناسک  هب  تبـسن  دنتشاد (4) و  گنج  ي 

 . (5) .دنراد » رظن  ریز  ار  گنج  تسایس  ماما  صخش 

95 ص :

ص 170. ذخأم 85 ، . 281 - 1
.1361  / 4 زور 18 /  شرازگ  ص 184  ذخأم 174 ، . 282 - 2

 / 2  / 26 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 12 هبنـشود 6 /  تارطاـخ  « ) نارحب زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 283 - 3
ص 9. ، 1380

روظنم هب  اعیرس  هک  دنداد  داهنشیپ  دندرک و  نفلت  يرظتنم  ياقآ  بش  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  . 284 - 4
(. 1361  / 2 هبنش 18 /  زور  تارطاخ  ، 80  / 2  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .میوش قارع  كاخ  دراو  مادص  طوقس 

 / 2  / 30 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 12 هبنـشود 27 /  تارطاخ  « ) نارحب زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 285 - 5
ص 8. ، 1380
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متفه هعمج  زامن  هبطخ ي  رد  درک و  هجوت  اه  شنکاو  ریاس  ناریا و  هعماج ي  رد  دوجوم  تالیامت  هب  نامز  نامه  رد  یمشاه  ياقآ 
ار نآ  ریثأت  مدرم و  رد  يزوریپ  تردق و  ساسحا  ناشیا  .درک  نایب  گنج  هرابرد ي  ار  ناریا  هاگدید  زا  یمهم  شخب  دادرخ 1361 

: درک وگزاب  گنج  همادا ي  يارب 

دینک زارد  ار  ناتتـسد  دیتسیاب و  ناتزرم  تشپ  دیورب  هک  دییوگب  دیناوت  یم  دـنراد  نانیمطا  ناشدوخ  هب  ردـق  نیا  هک  یمدرم  هب  ایآ  »
 . (1) دهدب »؟ تراسخ  ناونع  هب  ار  يزیچ  مادص  ات 

: تفگ درک و  هراشا  للم  نامزاس  قیرط  زا  سب  شتآ  يرارقرب  يارب  اکیرما  شالت  هب  ناشیا 

سب شتآ  داهنـشیپ  دنهد و  لیکـشت  ار  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هسلج  دـنهاوخ  یم  اه  ییاکیرما  هک  دـنا  هدرک  دـنلب  يا  همزمز  »
رگید راب  کی  تینما  ياروش  دـیراذگب  تینما ! ياروش  مه  نآ  للم و  نامزاس  نآ  .دـنراتخم  دـننکب  دـنهاوخب  راـک  ره  اـهنآ  دـننک ،

، كاخ زا  رتمولیک  نارازه  هک  يروشک  دنیوگب  دننیـشنب و  اجنآ  رد  لقاع  مدآ  رفن  دنچ  هک  دوش  یم  هنوگچ  .دربب  ار  شدوخ  يوربآ 
، هداد حورجم  دیهش و  همه  نیا  هدید ، تراسخ  همه  نیا.دوب  لاغشا  هام  تدم 20  هب  شرهش  هد  زا  شیب  اتسور و  رازه  کی  زا  شیب 

رفن دنچ  هدش ، وا  هب  هک  ییاه  ملظ  همه  نیا  اب  يروشک  هداتفا ، دیلوت  زا  شیاه  هناخراک  همه  نیا  هدوب ، لیطعت  شیاهردـنب  همه  نیا 
 . (3) دریذپ »؟ یم  ار  نیا  یسک  هچ  .دنک  لوبق  ار  سب (2)  شتآ  یطرش  زایتما و  چیه  نودب  هک  دنیوگب  دننیشنب و  للم  نامزاس  رد 

: دیوگ یم  و  مینکب » دیاب  هچ  ام  رضاح ، طیارش  رد   » هک دسرپ  یم  دنک و  یم  باطخ  اکیرما  قارع و  هب  نینچمه  یمشاه  ياقآ 

 - هللااب ذوعن  رگا -  دوخ  وت  مادص ، يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا  وت  اکیرما ، »

96 ص :

.1361  / 3 مود 7 /  هبطخ  ص 250 ، ذخأم 167 ، . 286 - 1
ریثأت گنج و  فقوت  همزمز  يریگ  لکـش  نامز  هرابرد ي  عافد  زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  یمـشاه  ياـقآ  اهدـعب  . 287 - 2

یم هک  تسا  نامز  نآ  زا  میتسه و  يورـشیپ  لاح  رد  ام  دیمهف  ایند  دش  دازآ  نمـشد  لاغـشا  زا  هک  رهـشمرخ  : » تفگ رهـشمرخ  حتف 
زواجت و ياه  هبنج  یـسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  « ) .دـش زاـغآ  يدـج  گـنج  فقوت  ياـه  همزمز  مینیب 

(. هیماتتخا ینارنخس  ص 48 ، ، 1368 نارهت ، عافد ،
ص 249. ذخأم 167 ، . 288 - 3
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یم رکف  امـش  تقو  نآ  میتشاد ؛ هراوآ  همه  نیا  میدـید ؛ تراـسخ  همه  نیا  .میداد  هتـشک  همه  نیا  يدرک ؟ یم  هچ  يدوب  اـم  ياـج 
ام تمارغ  هللا ، ای  : هک مییوگ  یم  رود  نآ  زا  میتسیا و  یم  هدیـشک -  ایفارغج  هک  یطخ  نامدوخ -  ياهزرم  تشپ  میور  یم  ام  دـینک 

 . (1) .هدب » ار 

تفرگ یم  لکش  تشاد  هک  یتاغیلبت  یـسایس -  دیدج  ياهدنور  هب  رهـشمرخ  حتف  ات  نیبملا  حتف  تایلمع  لصافدح  رد  ینیمخ  ماما 
هب هک  نانچ  .دنتسناد  یم  رترب  رهشمرخ  حتف  هژیوب  یماظن  ياه  يزوریپ  اب  ار  ناریا  عضوم  ماما  .دندرک  دیکأت  موهفم  دنچ  رب  هجوت و 

: دندومرف رهشمرخ  حتف  تبسانم 

 . (2) .دیوگ » یم  نخس  تردق  عضوم  زا  ام  دنمزوریپ  تلم  تلود و  مولظم ، رهشمرخ  حتف  اب  زورما  »

: دندرک دیکأت  اددجم  ار  موهفم  نیمه  يرگید  تیعقوم  رد  ناشیا 

 . (3) .تساه » نابز  رس  رب  اج  همه  رد  تسا و  حرطم  دنمورین  گرزب و  ناریا  کی  ناونع  هب  زورما  ناریا  »

: دنتفگ نآ  ریسفت  رد  دندرک و  دقن  ار  گرزب  ياه  تردق  تسایس  رییغت  ماما  ساسا  نیمه  رب 

یم ار  رخآ  ياـه  سفن  امـش  نهیم  مالـسا و  نانمـشد  ...هللا  دـمح  هب  تسا و  هدـش  ناریا  بیـصن  هک  یگرزب  يزوریپ  نیا  رد  هکنیا  »
هقطنم یهاگ  دننک و  یم  دیدهت  ار  امش  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  یهاگ  دنداتفا و  تشحو  هب  گرزب  ياه  تردق  هک  دینیب  یم  دنـشک ،
ناریا رد  هک  یتدحو  نیا  زا  یمالـسا و  تردق  نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دننک  جیـسب  دـنهاوخ  یم  ام  تلم  ام و  دـض  رب  ار 

 . (4) .دنراد » فوخ  تسا  هدش  ادیپ 

: دنتفگ اکیرما  روهمج  سیئر  نانخس  هب  خساپ  رد  نینچمه  ناشیا 

عفن هب  رگید  گنج  نیا  هکنیا  يارب  .دورب  نیب  زا  مینکب  يراک  کی  دـیاب  رگید  ار  گنج  نیا  هک  تسا  هتفگ  اکیرما  روهمج  سیئر  »
رارقا وچمه  حالطـصا ، هب  تردـقربا  روشک  کی  روهمج  سیئر  مدآ ، رفن  کی  هک  تسا  يرارقا  هچ  نیا  دـینیبب  امـش  .تسین  اـکیرما 

یم الاح  تسا  هدوب  یمالـسا  يروهمج  ندز  مه  هب  يارب  گنج  هکنیا  يارب  تسا ، هدوب  اکیرما  عفن  هب  الاح  اـت  گـنج  هک  دـنک  یم 
راک نیا  دوش  یمن  مینیب 

97 ص :

ص 246. ذخأم 167 ، . 289 - 1
.1361  / 3  / 3 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 154 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 290 - 2

.1361  / 3  / 8 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 162  نامه ، . 291 - 3

.1361  / 3  / 9 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 163  نامه ، . 292 - 4
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تـسا يرطخ  کی  الاح  سپ  دنوشب  رادیب  مه  ناملـسم  ياهروشک  ریاس  دنکب و  يدایز  دشر  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  نکمم  و 
ار گنج  نیا  دنیایب و  هک  دنراک  ردنا  تسد  هک  یصاخشا  همه  زا  تسا  هدرک  اضاقت  الاح  .تسین  اکیرما  عفن  هب  رگید  اکیرما ، يارب 

 . (1) .دننادرگرب » حلص  هب  يروط  کی  هب 

تعامج همئا  عمج  رد  هک  نانچ  دوب ، نارگن  ناریا  ياه  يزوریپ  هب  نآ  ياه  شنکاو  زا  اکیرما و  ياـه  تسایـس  زا  عومجم  رد  ماـما 
: دندومرف ناجنز  ناتسا 

نکمم ام  يارب  گنج  يزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  ییاـیاضق  دـیآ  شیپ  اـم  يارب  تسا  نکمم  میتسه و  ـالتبم  نآ  هب  زورما  هک  يزیچ  »
هیـضق هچ  هک  دننادن  دیاش  مدرم  زا  یـضعب  ...دنک  عطق  روشک  نیا  زا  ار  شعمط  يدوز  نیا  هب  تسین  مولعم  اکیرما  دیایب  شیپ  تسا 

 . (2) .تسا » هدش  عقاو  يا 

هلمح اب  دعب  لاس  تشه  هک  دنداد  رادشه  ار  یعوضوم  دندرک و  دقن  مادص  ظفح  رد  ار  هقطنم  ياهروشک  تسایـس  نینچمه  ناشیا 
یمدآ دریگ  تسد  هب  ار  تردـق  دـنک و  ادـیپ  تاجن  مادـص  رگا  هک  دـینادب  امـش   » .دـش راکـشآ  نآ  داعبا  یخرب  تیوک  هب  قارع  ي 

یهارمه وا  اب  هک  امش  اب  نونج  نیا  دراد و  ار  شدوخ  ینیب  گرزب  نونج  هک  تسا  یمدآ  .دنکب  امش  لاثما  زا  یسانشردق  هک  تسین 
 . (3) .درک » دهاوخ  هابت  دشاب  هتشاد  تردق  رگا  ار  امش  دزیخ و  یمرب  گنج  هب  دیدرک 

: دندومرف ینانخس  رد  ناریا  راتفر  عضاوم و  زا  اهنآ  ینارگن  عفر  يارب  دندرک  باطخ  هقطنم  ياهروشک  هب  ماما  سپس 

نآرق مالسا و  مکح  هب  ام  اب  دیرادرب و  تسد  نآ  ناگتـسب  اکیرما و  يارچ  نوچ و  یب  تعاطا  زا  رگا  هک  مهد  یم  نانیمطا  امـش  هب  »
 . (4) .دید » دیهاوخن  ینابیتشپ  ریخ و  زج  ام  زا  دینک  راتفر 

دوجو هب  قارع  ناریا و  لخاد  رد  هقطنم و  حطـس  رد  ار  يدیدج  ياضف  رهـشمرخ  حـتف  زا  لصاح  ياه  شنکاو  شنک و  هعومجم ي 
زا سپ  گنج  همادا ي  هنیمز ي  هجیتن ، رد  تشاذگ و  ریثأت  نارگیزاب  هیلک ي  تسایس  عضاوم و  يریگ ، میمصت  رب  دنیآرف  هک  دروآ 

.دوش یم  یسررب  باتک  موس  لصف  رد  عوضوم  نیا  .دش  راکشآ  دیدج  یتیعقاو  لکش  هب  رهشمرخ  حتف 

98 ص :

.1361  / 1  / 14 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 108  نامه ، . 293 - 1

.1361  / 3  / 16 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 184  نامه ، . 294 - 2

.1361  / 2  / 26 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 150  نامه ، . 295 - 3
.1361  / 3  / 3 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 155 ، نامه ، . 296 - 4
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يریگ میمصت 

هراشا

هنوگ نامه  .تسا  هدش  لیدـبت  یخیرات  یتیعقاو  هب  نونکا  مه  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  عوضوم 
تیعقاو هب  میمصت ، نیا  ذاختا  تلع  زا  شسرپ  زین  زورما  تشاد  يزاس  تشونرس  ریثأت  شقن و  عوقو  نامز  رد  يریگ  میمصت  نیا  هک 

نیا ددجم  ینیبزاب  اب  .تسا  هدنکفا  شلاچ  هب  ار  نیشیپ  تایعقاو  دوجوم  ياهرواب  تاروصت و  هجیتن  رد  تسا و  هدش  لیدبت  يدیدج 
.دش دهاوخ  نشور  دـیماجنا ، یخیرات  تیعقاو  نیا  روهظ  هب  هک  یلماوع  گنج و  تالوحت  رب  مکاح ، قطنم  یخیرات ، يریگ  میمـصت 

 . (1)

تسا و زکرمتم  ناریا  يریگ  میمـصت  رب  رتشیب  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  هرابرد ي  ینونک  ياه  تواضق  اهرواب و 
هجوـت رتـمک  ناریا ، هب  تمارغ  ندرکن  تخادرپ  گـنج  همادا ي  ناریا (2) و  هب  قارع  زواجت  دـننام  اهریغتم  لـماوع و  ریاـس  شقن  هب 

روشک لخاد  رد  گنج  هب  يداقتنا (3)  نامتفگ  شرتسگ  .تسا  هدش 

99 ص :

هاگدـید تیعقاو »  » دروم رد  خـیرات  رد  هیرظن  بحاص  يرامعم و  هفـسلف و  هزوح  رد  هدـش  هتخانـش  هرهچ ي  ویلیریو  لواپ  . 297 - 1
تیعقاو ینعی  .دنا  هدشن  راکشآ  نونکات  زاغآ  زا  تیعقاو  فلتخم  ياه  هیال  مدقتعم  نم  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يو  .دراد  یـصاخ 

(I  ) لوا هقبط  تیعقاو  زا  ناوت  یم  هک  تسور  نیمه  زا  .دـیآ  یم  نوریب  گنهرف  لد  زا  هکلب  دـشاب  دوجوم  لـبق  زا  هک  تسین  يزیچ 
تیعقاو ای  دـیدج  تیعقاو  کی  اـب  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  يزاـس  هیبش  یـساکع  ریظن  يدـیدج  يژولونکت  قیرط  زا  هک  تفگ  نخس 

هدـش ي دـیلوت  تیعقاو  هب  ار  دوـخ  ياـج  دور و  یم  نیب  زا  تسا  هدرک  دـیلوت  يا  هعماـج  هک  ار  یتـیعقاو  ....دـیوش  یم  هجاوـم  مود 
هک تساجنیا ، ینیزگیاج ، اب  سپـس  دوش  یم  ماجنا  دیلقت  قیرط  زا  ادـتبا  راک  نیا  .تسه  مه  رت  هزات  هک  دـهد  یم  رتناوج  يا  هعماج 

هجو چیه  هب  میناوت  یمن  ام  ار  لبق  لاس  رازه  اه  ینیچ  ای  ناتساب  ياه  يرصم  تیعقاو  الثم  .دوش  یم  شومارف  یلکب  نیتسخن  تیعقاو 
، ژاتیمرآ ناج  زا  وگو  تفگ  « ) .دندیـشیدنا یم  يزیچ  هچ  هب  دندوب و  هنوگچ  اهنآ  مینادب  هک  میرادـن  تسد  رد  یخنرـس  ام  .میمهفب 

(. 145 ص 146 -  هرامش ي 5 ، ناتسبات 1381 ، نامتفگ ، همانلصف ي  روپنامرهق ، نامحر  همجرت ي 
.دوش یم  دادملق  رصقم  ناریا  هب  زواجت  لیلد  هب  قارع  یقوقح ، ثحابم  رد  . 298 - 2

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  نایدورد ، دمحم  . 299 - 3
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.تسا هدیشخب  قیمعت  شرتسگ و  ار  ثحب  نیا  هنماد ي  زین ،

نآ زا  رتمهم  ناریا و   (1) یماظن » لمع  راکتبا   » »و یبالقنا رکفت   » زا رثأتم  يا  هزادـنا  اـت  نآ ، هب  هجوت  ناریا و  يریگ  میمـصت  تیمها 
هـلحرم ي رد  ناریا  ياــه  يزوریپ  زا  لــصاح  ياـه (3)  ینیب  شوـخ  .تـسا (2)  هدوـب  قارع » رب  ناریا  یماــظن  یــسایس -  يرترب  »

رایـسب شقن  نارگیزاب  ریاس  دزن  رد  يرترب  نیا  زا  لصاح  ياه  ینارگن  الباقتم  ناریا و  يرترب  هجیتن  رد  یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ 
: تشون ناریا  راتفر  ریثأت  هرابرد ي  نوبیرتدلاره  نامز  نامه  رد  هک  نانچ  تشاد ؛ دیدج  ياه  شنکاو  شنک و  داجیا  رد  یمهم 

هنزاوم يدوعس و  ناتـسبرع  تیوک و  تینما  قارع ، یـسایس  هدنیآ  رب  دناوت  یم  داد ، دهاوخن  ماجنا  ای  داد  دهاوخ  ماجنا  ناریا  هچنآ  »
 . (4) .دشاب » هتشاد  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  سراف  جیلخ  یتآ  کیژتارتسا  ي 

هنوگ نیا  ساکعنا  نامز ، نآ  رد  یلو  تفاـین  ققحت  زگره  اـه ، ینیب  شیپ  ریاـس  دـننامه  نوبیرتدـلاره  ینیب  شیپ  تسا  نشور  هچنآ 
حتف زا  سپ  دیدج  ياضف  عضو و  دسر  یم  رظن  هب  حیضوت  نیا  اب  .داد  لکش  ار  گنج  یتاغیلبت  یناور -  ياضف  زا  یـشخب  اه  لیلحت 

رد تشاذـگ و  ریثأت  نارگیزاب  زا  يا  هعومجم  راتفر  يریگ و  میمـصت  رب  لمع  رد  دوب ، زیمآ  هغلاـبم  يا  هزادـنا  اـت  هچرگ  رهـشمرخ ،
.تخاس مهارف  ار  گنج  همادا ي  ياه  هنیمز  هدیچیپ  قیمع و  رایسب  یلماعت 

حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  ایآ  هک  درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  نارگیزاب ، ریاس  راتفر  ریثأت  عاـضوا و  ریثأـت  ساـسا  رب  لاـح ،
ایآ دوب ؟ ریذپان  بانتجا  رهشمرخ 

100 ص :

 / 29 ریفسلا ، همانزور ي  یماظن ،» داعبا  رد  سراف  جیلخ  گنج  نوماریپ  (، » قارع شترا  داتس  قباس  گنهرس   ) يریبز دمحا  . 300 - 1
ص 5. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  ، 1989  / 11 ات 20 /   1989  / 8

دنتـسناوت اـه  یناریا  هکنیا  زا  سپ  اـیآ  هک : درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناـنبل ، پاـچ  ریفـسلا ، هماـنزور ي  ناـمز  ناـمه  رد  . 301 - 2
رامشزور ( ؟ درک دهاوخ  زاب  هزات  یلادج  يور  هب  ار  اهرد  گنج  ای  دسر  یم  نایاپ  هب  قارع  ناریا و  گنج  دنیامن  دازآ  ار  رهـشمرخ 

نیا هب  نداد  نایاپ  يارب  ایآ  تفگ : زین  هرهاق  ویدار  ( 1361  / 4 زور 13 /  شرازگ  ، 144 ص 145 -  ، 20 دلج قارع ، ناریا و  گنج ،
(. 1361  / 4 زور 8 /  شرازگ  ص 106  نامه ، ( ؟ دراد دوجو  رگید  یهار  ناریا  طیارش  لوبق  زا  ریغ  هدنزاب  يارب  گنج 

شقن و گنج  همادا  عورـش و  رد  ینیب  شوخ  تسا  دقتعم  اه  گنج  همادا ي  تلع  هرابرد ي  دوخ  ياه  یـسررب  رد  یتیلپ  . 302 - 3
تاروصت و اهرواب و  نیا ، رب  هوالع  .دـناد  یم  ینیب  شوخ  داجیا  رد  رثؤم  لـماوع  زا  ار  راـهب  دـننام  یلـصف  عاـضوا  يو  .دراد  ریثأـت 

(. ینارهز رتکد  اب  یصاصتخا  هبحاصم   ) .دناد یم  رثؤم  يریگ  میمصت  رد  ینیب  شوخ  رصنع  يریگ  لکش  رد  ار  تاعالطا 
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اضر  یلع  . 303 - 4

.1361  / 4 زور 8 /  شرازگ  ص 108 ،
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عوقو يارب  یلامتحا  ياهریـسم  لاح ، نیع  رد  درک و  باـنتجا  گـنج  همادا ي  زا  نآ  باـختنا  اـب  هک  تشاد  دوجو  يرگید  لـح  هار 
نداد همتاخ  ناریا و  يریگ  میمصت  يارب  ار  مزال  تیعضو  تخاس و  دودسم  ار  هقطنم  حطـس  رد  ای  قارع  ناریا و  نایم  گنج  ددجم 

؟ درک مهارف  گنج  هب 

دندرک یم  تقفاوم  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  ناریا ، هب  راشف  قارع و  زا  تیامح  ياج  هب  اکیرما  هژیوب  للم و  نامزاس  رد  رگا  الثم 
نیمأت دـیدج و  تیعـضو  شریذـپ  اب  مادـص  ایآ  درک ؟ یمن  لیهـست  ار  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ناریا  يریگ  میمـصت  رما  نیا  ایآ 

؟ دزاس مهارف  تسناوت  یمن  ار  گنج  مامتا  هنیمز ي  ناریا  ياه  هتساوخ 

اهراتفر نآ  ریثأت  قارع و  اکیرما و  هلمج  زا  نارگیزاـب  ریاـس  راـتفر  تیعـضو و  هب  گـنج  همادا ي  تلع  هراـبرد ي  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسا هدش  هجوت  رتمک 

: تسا هدش  ماجنا  ضرف  هس  ساسا  رب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  یسررب  رد  رضاح  شهوژپ 

هقطنم حطـس  رد  ناریا  نآ  هجیتن ي  رد  هک  درک  داجیا  ییاضف  مادص  طوقـس  لامتحا  رهـشمرخ و  حـتف  هژیوب  ناریا  ياه  يزوریپ  - 1
همادا .دروآ  دوجو  هب  ینارگن  یعون  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  دزن  رد  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  تفاـی و  کـیژتارتسا  يرترب 

زیمآ و هغلابم  يا  هزادنا  ات  عاضوا  دهد  یم  ناشن  دـش  عقاو  گنج  مامتا  ات  لاس  شـش  یط  هچنآ  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  گنج  ي 
شیازفا ناریا و  هب  راشف  دـیدشت  يارب  نآ  زا  رتمهم  قارع و  شنکاو  ناریا و  راتفر  زا  ماـهبا  لـیلد  هب  ـالامتحا  تسا و  هدوب  یعقاوریغ 

.تسا هدش  یهدنامزاس  قارع  زا  تیامح 

شنکاو شنک و  یلامتحا ، ياهدـنیآرف  دـیدج و  تالوحت  كرد  ساسا  رب  قارع  یللملا و  نیب  يا و  هقطنم  نارادمتـسایس  راتفر  - 2
ار دوجوم  ياه  هنیزگ  تیاهن  رد  درک و  ریثأـت  ناگدـنریگ  میمـصت  مدرم و  رواـب  تینهذ و  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدـیدج  ياـه 

.درک فیعض  ناریا  يارب  ار  باختنا  ناکما  دودحم و 
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شنک لصاح  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  گنج ، یماظن  یـسایس -  هصرع ي  رد  هقطنم و  حطـس  رد  دیدج  ياهدادخر  ثداوح و  عوقو  - 3
ریثأت شقن و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هجیتن  رد  دـیدج و  ياهدـنور  يریگ  لکـش  رد  دوب ، نارگیزاـب  ياـه  شنکاو  و 

.تشاد

فلتخم نارگیزاب  میمصت  اه و  تسایس  عضاوم و  ثحب ، همادا ي  رد  دش و  یسررب  لبق  لصف  رد  رهشمرخ  حتف  باتزاب  هکنیا  هب  رظن 
.دش دهاوخ  نییبت  اهدادخر  ثداوح و  نآ  زا  سپ  دوش و  یم  لیلحت  هیزجت و 

اکیرما عضاوم 

رییغت اکیرما  عضاوم  اه و  تسایس  اجیردت  قارع  یلامتحا  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  مئالع  ندش  راکـشآ  اب  قارع  ناریا و  گنج  رد 
ياه تسایس   (1) ناریا ، يزوریپ  دـمایپ  زا  ینارگن  لیلد  هب  درک و  رییغت  گنج  تیهام  ناریا ، یماظن  ياه  يزوریپ  اـب  عقاو ، رد  .درک 

زا تیامح  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد ي  اکیرما ، عافد  ریزو  دلفـسمار ، زا  یتقو  اهدعب  تفرگ ؛ دوخ  هب  يدیدج  لکـش  اکیرما 
: تفگ خساپ  رد  دش  لاؤس  يو  اب  تاقالم  يدالیم و  ههد 1980  رد  مادص 

زوریپ ناریا  هک  دندوب  نیا  نارگن  هقطنم  رد  ام  ناتـسود  دـندوب  گنج  رد  قارع  ناریا و  نامز  نآ  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب  »
 . (2) .دوش » هقطنم  لک  رد  یتابث  یب  داجیا  بجوم  ناریا  يزوریپ  میدوب  نارگن  اقیمع  مه  ام  .دش  دنهاوخ 

ییامنهار هباثم ي  هب  هک  دوب  کیژتارتسا  هظحـالم ي  ود  زا  رثأـتم  قارع  ناریا و  گـنج  رد  اـکیرما  ياـه  تسایـس  یلک  بوچراـچ 
لامـش رد  نتفرگ  رارق  اب  ناریا ، کیتیلپوئژ  تیعقوم  اـکیرما  رظن  زا  .درک  یم  صخـشم  ار  نآ  یلاـمتحا  تارییغت  اـکیرما و  تساـیس 

کیژتارتسا تیمها  يوروش  بونج  رد  سراف و  جیلخ 

102 ص :

اب هبحاصم  رد  مادـص ، زا  تیامح  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد ي  لیئارـسا  رد  اـکیرما  قباـس  ریفـس  کیدـنیا  نیتراـم  . 304 - 1
گنهرف و ترازو  « ) .میدرک کمک  وا  هب  نیاربانب  میدش ، ینارگن  راچد  دـندش ، رو  هلمح  وا  هب  اه  یناریا  هک  ینامز  : » تفگ مارهالا 

(. ص 95 رذآ 1381 ،  20 هبنشراهچ ، (، 7  ) قارع هب  اکیرما  یلامتحا  هلمح ي  نتلوب  یمالسا ، داشرا 
ص 14. ، 1381  / 8 هبنش 25 /  ناهیک ، همانزور  ، CBS هکبش ییویدار  شخب  اب  دلفسمار  هبحاصم  . 305 - 2
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دوب نیا  ناریا ، ربارب  رد  اکیرما  یلک  تسایـس  دوب ، هدـش  فیرعت  اکیرما  یتایح  عفانم  هزوح ي  رد  لیلد ، نیمه  هب  تشاد و  يرایـسب 
هن دریگ و  هرهب  نآ  زا  يوروش  هجیتن  رد  هک  دریگ  رارق  هیزجت  یتاـبث و  یب  ضرعم  رد  هک  دوش  فیعـضت  هزادـنا  نادـب  هن  ناریا   » هک

ریثأت شقن و   (1) يا ، هقطنم  یتردق  هب  لیدبت  يارب  هوقلاب  ياه  تیلباق  ساسا  رب  نوسکین  هتفگ ي  هب  هک  دوش  تیوقت  هزادـنا  نادـب 
ار اکیرما  تسایس  اکیرما ، قبسا  هجراخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  نآ ، زاغآ  زا  سپ  زور  تفه  اهنت  گنج و  عوقو  اب  .دشاب » هتـشاد 

یلک طوطخ  دوب و  مکاـح  اـکیرما  ياـه  تسایـس  رب  گـنج  ناـیاپ  اـت  دربهار  نیا  درک و  نییبت  هدـنرب » نودـب  گـنج   » ناونع تحت 
ناریا يریگرد  هک  نازیم  نامه  هب  عقاو ، رد  .درک  یم  نییعت  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  ار  اکیرما  ياه  شنکاو  يریگ و  میمصت 

يرگید و رب  یکی  يرترب  دوب ، اکیرما  عفانم  دوس  هب  دـندوب  تواـفتم  لیـسناتپ  اـب  يا  هقطنم  تردـق  ود  هک  اـهنآ  فیعـضت  قارع و  و 
هقطنم و رد  طلـسم  یتردق  روهظ  يانعم  هب  یلوحت  نینچ  اریز  دـش ؛ یم  یبایزرا  روشک  نیا  عفانم  نایز  هب  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رییغت 

.دش یم  بوسحم  اکیرما  عفانم  نتفرگ  شلاچ 

راهم لرتنک و  همزال  يا ، هقطنم  هنزاوم ي  رد  رییغت  هنایمرواخ و  تالوحت  قارع و  ناریا و  گنج  تالوحت  هب  هجوت  اب  اـه  ییاـکیرما 
.دندرک یم  یبایزرا  کیتاملپید  تاراکتبا  رد  هنایمرواخ  عیاقو  یهد  لکش  ار  اکیرما  عفانم  اب  ریاغم  تامادقا 

: دیوگ یم  اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  گیه  ردناسکلا 

نیب زیمآ  تملاسم  مظن  کـی  هب  میهاوخب  رگا  دز  دـهاوخ  کـیتاملپید  راـکتبا  هس  هب  تسد  هناـیمرواخ ، حلـص  ظـفح  يارب  اـکیرما  »
يارب اکیرما  .تسا  هنایمرواخ  رد  اکیرما  دورو  هظحل ي  نونکا  میهد و  لکـش  ار  هنایمرواخ  عیاقو  دیاب  میـشاب  هتـشاد  يدیما  یللملا 

يدودـح رد  گنج  زاغآ  زا  دـیدهت  عفر  تسا ، نیطـسلف  يراتخمدوخ  تارکاذـم  ندرک  لاعف  قارع ، ناریا و  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ 
یم نآ  میب  .دوبدهاوخ  گنهامه  رگید  ياهروشک  اب  طوبرم و  رگیدکی  هب  اهراکتبا  نیا  .درک  دهاوخ  مادقا  لیئارسا ، نانبل و  يزرم 

شیپ لباقریغ  هدرتسگ و  تارییغت  بجوم  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  هیاسمه  ياهروشک  هب  قارع ) ناریا و  گنج   ) يریگرد نیا  هک  دور 
 . (2) .دوش » هقطنم  ياهورین  نزاوت  رد  ینیب 

103 ص :

ص 186 و 187. راهب 1377 ، هماچ ، رشن  روپاضر ، اضردمحم  مجرتم  حلص ، يوسارف  نوسکین ، دراچیر  . 306 - 1
.1361  / 3  / 5 سرپدتیانوی ، زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 307 - 2
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، ناریا يرترب  نتخانش  تیمسر  هب  اب  تسخن  هنیزگ ي  رد  دوب ؛ هجاوم  توافتم  الماک  هنیزگ ي  ود  اب  قارع  ناریا و  گنج  رد  اکیرما 
هباثم ي هب  تشاد و  کیژتارتسا  ياهدـمایپ  یمادـقا  نینچ  اکیرما  رظن  زا  .دـبای  همتاخ  گنج  دـیامن و  نیمأت  ار  ناریا  ياـه  هتـساوخ 

ياهورین هنزاوم ي  رییغت  هجیتن ، رد  اکیرما و  دـحتم  ياـهروشک  رد  یتاـبث  یب  رطخ  هقطنم و  رد  یمالـسا  بـالقنا  شرتسگ  قیمعت و 
.دوب هقطنم 

لاس زا  دیدج ، تیعـضو  شیادیپ  زا  بانتجا  يارب  اکیرما  ناریا  يزوریپ  رثا  رب  .دوب  مادـص  ظفح  قارع و  زا  تیامح  مود ، هنیزگ ي 
هب اـکیرما  هجراـخ ي  ترازو  رد  هک  نتویلو ، سـالوکین  لاـس ، نیمه  رد  .درک  لاـبند  ار  قارع » اـب  جنرطـش  يزاـب   » تسایـس  1982

تالایا :» تفگ داد و  رادشه  اکیرما  هجراخ ي  ریزو  زتلوش  هب  ناریا  ياهورین  يورشیپ  هرابرد ي  تشاد ، ترهش  بارعا  زا  يرادفرط 
نایارگداینب اب  یفرط  زا  هک  دوب  نیا  یلـصا  فدـه  عقاو ، رد   (1) .دنک » تیامح  نیـسح  مادص  زا  ادص  رـس و  یب  دیاب  اکیرما  هدحتم 

قارع اب  ناریا  گنج  نایاپ  ات  شرگن  نیا  .دوش  نیمضت  یبرع  ياهروشک  زا  تفن  مظنم  رودص  رگید ، فرط  زا  دوش و  هزرابم  هقطنم 
 . .تفای (2) همادا  درک  مادقا  اکیرما  عفانم  میقتسم  دیدهت  هب  مادص  هک  ینامز  ینعی  نآ ، زا  سپ  یتح  و 

هنیزگ بوچراچ  رد  رجنیـسیک  يرنه  .دروآ  راشف  ناریا  هب  گنج  مامتا  سب و  شتآ  شریذـپ  يارب  مود  هنیزگ ي  باختنا  اب  اکیرما 
: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  اکیرما  تسایس  مود  ي 

شتآ قارع  ناریا و  نایم  دـیاب  نکمم  قیرط  ره  زا  تسا و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هقطنم ، رد  اکیرما  عفانم  يارب  هدـمع  ینآ و  رطخ  »
 . (3) .درک » رارقرب  سب 

قباس ریفس  دوب ؛ قارع  یماظن  ياوق  ندش  هتـسکش  مهرد  لامتحا  گنج و  همادا ي  زا  ینارگن  هیاپ ي  رب  سب  شتآ  رب  اکیرما  دیکأت 
: دیوگ یم  نتوین ، دیوید  قارع ، رد  اکیرما 

قارع ياهورین  طوقـس  زا  ات  میدرک  ار  شالت  نیرتشیب  ام  دروخن  تسکـش  ناریا  اب  گنج  رد  مادـص  هک  دوب  قاتـشم  رایـسب  اـکیرما  »
ياروش هماـنعطق ي  هک  مینک  روبجم  ار  روشک  نیا  اـت  دوب  ناریا  رب  یـسایس  راـشف  دادـغب ، هب  اـم  کـمک  نیرتـگرزب  مینک  يریگولج 

 . (4) .دریذپب » گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  للم  نامزاس  تینما 

104 ص :

ص 257. ، 1373 نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیت ، .رآ  تنک  . 308 - 1
.81  / 10 زور 30 /  رابخا  یتنرتنیا ، تیاس  يد 1381 ،)  30 (، ) هیوناژ 2003  20 «، ) کیتاملپید دنومول  ، » یجافخلا ماسح  . 309 - 2

ربارب نئوژ 1982   12 تسپ ، نتگنشاو  همانزور  زا  لقن  هب  تاعالطا  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 153  ذخأم 3 ، . 310 - 3
.1361  / 3 اب 28 / 

.1361  / 1  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  تاراما ، پاچ  نایبلا ، همانزور  اب  هبحاصم  . 311 - 4
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شتآ يرارقرب  هب  یـسایس (1)  راشف  لامعا  یتاعالطا و  یماظن و  ياه  کـمک  شیازفا  اـب  ار  قارع  رب  ناریا  يرترب  عقاو ، رد  اـکیرما 
« بلط حلـص  هب  زواجتم   » زا عضوم  رییغت  ناریا و  كاخ  زا  مادـص  ینیـشن  بقع  اـب  اهدـعب  دـناشک و  شلاـچ  هب  گـنج  ماـمتا  سب و 
.تفای (2) و شیازفا  قارع  زا  اکیرما  تیامح  هجیتن ، رد  دمآ و  دوجو  هب  قارع  اکیرما و  ياه  تسایس  نایم  یگنهامه  یعون  اددجم 

لرتنک يارب  اکیرما  دش (3) و  یمن  بوسحم  زواجتم  قارع  رگید  يروئت  رد  اریز  دـش ؛ مهارف  اکیرما  قارع و  طباور  دوبهب  هنیمز ي 
یم لابند  ار  اکیرما  اب  طباور  دوبهب  دـیدج  تیعـضو  زا  ییاهر  يارب  زین  قارع  الباقتم  تشاد و  زاین  قارع  اب  طباور  هب  هقطنم  عاضوا 

.درک

هقطنم ياهروشک  یتح  ییاپورا و  ياهروشک  يوروش و  تسایس  یعون  هب  قارع  ناریا و  گنج  رد  اکیرما  تسایـس  یلک  بوچراچ 
قارع و زا  تیامح  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  هک  گنج  زاغآ  دـننامه  زین  هلحرم  نیا  رد  .داد  یم  لیکـشت  ار  سراف  جـیلخ 

ياه هتـساوخ  نتفرگ  هدیدان  رب  قارع  میژر  طوقـس  رطخ  ناریا و  يرترب  اددجم  دش ، رجنم  ناریا  هب  روشک  نآ  زواجت  نتفرگ  هدیدان 
.دش لصاح  رظن  قافتا  قارع  زا  تیامح  نآ و  رب  راشف  ناریا و 

يوروش عضاوم 

زواجت زا  سپ  اه  سور  یتح  دوب و  هلخادم » مدع  « » بوچراچ  » رد دسر  یم  رظن  هب  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  يوروش  تسایس 
شورف دندرک  مالعا  ناریا  هب  قارع 

105 ص :

.تاعالطا همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 ، ذخأم 3 ، . 312 - 1
هراـبرد ي دوخ  تارطاـخ  رد  ناـگیر ، ناـمز  رد  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  يا  هناـیمرواخ  شخب  لوئـسم  پمک ، يرفج  . 313 - 2
هب تناها  یعون  ار  نآ  دربب و  دای  زا  ار  يریگ  ناگورگ  هرطاـخ  تسناوت  یمن  ناـگیر  : » دـسیون یم  ناریا  دروم  رد  اـکیرما  تساـیس 

ناطیـش  » ار اـکیرما  مه  زوـنه  هک  ناریا  ربـهر  زا  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  یبساـنم  تـصرف  نتفاـی  ددـصرد  وا  دـنکن ، یقلت  اـکیرما  مدرم 
هب گـنج  نیا  رد  اـه  یناریا  تساوـخ  یمن  وا  .دوـب  هدـش  مهارف  تصرف  نیا  ناریا  هب  قارع  هلمح  اـب  هـک  دـمآرب  دـیمان  یم  گرزب »
رد وا  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  ار  مزال  ياه  کمک  مامت  درک و  کیدزن  مادـص  هب  ار  دوخ  زین ، لیلد  نیمه  هب  دنـسرب و  يزوریپ 

ار مادص  وا  دـسرب  يزوریپ  هب  گنج  نیا  رد  مه  مادـص  هک  تشادـن  لیم  اه  هاگدـید  نیا  همه  مغر  یلع  ناگیر  .داد  رارق  شرایتخا 
همجرت تیوک ، ات  تیرکت  زا  يورلیم ، يرول  رلیم -  تیدوج  « ) .دشابن گنج  هدنزاب  هک  دوب  لیام  طقف  تسناد و  یم  یکانرطخ  درم 

(. ص 188 مود ، پاچ  نارهت 1370 ، ریوک ، تاراشتنا  ینالیم ، هداز  یقت  نسح 
ص 257. ذخأم 7 ، . 314 - 3
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يریگولج ناریا و  بذج  هب  اه  سور  .دنا (1) (2)  هدروآرد  قیلعت  تلاح  هب  یتسود 1972  هدهاعم ي  فالخرب  ار ، قارع  هب  حالس 
هب ناریا  تشگزاـب  يارب  ناریا  هب  اـکیرما  برغ و  راـشف  ار  گـنج  نیا  .دـندوب و  لـیام  برغ  تمـس  هب  روـشک  نیا  هـب  تشگزاـب  زا 

لماـع ار  يریگرد  دـیدشت  دنتـشاد و  دـیکأت  یـسایس  هار  زا  گـنج  ماـمتا  رب  لـیلد ، نیمه  هب  دـندرک ؛ یم  یباـیزرا  برغ  هاـگودرا 
 . .دنتسناد (3) یم  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  روضح  شرتسگ 

يزوریپ تاریثأت  زا  وکـسم  ددجم  یبایزرا  هجیتن ي  رد  رییغت  نیا  درک و  رییغت  قارع  عفن  هب  يوروش  تسایـس  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
، وکیمورگ هردنآ  ساسا  نیمه  رب  .دشاب (4)  هتشاد  ربرد  تسناوت  یم  یلوحت  نینچ  هک  دوب  یتارطخ  اه و  تصرف  گنج و  رد  ناریا 

: تفگ زیزع  قراط  ناضمر و  نیسای  هط  یتسرپرس  هب  یقارع  تئیه  اب  تاقالم  رد  يوروش ، تقو  هجراخ  ریزو 

قارع ياهزرم  زا  یناریا  ياهورین  دـهد و  همادا  قارع  هیلع  شتالمح  هب  ناریا  هچناـنچ  سراـف  جـیلخ  گـنج  رد  يوروش  یفرط  یب  »
 . (5) .ددرگ » یم  فرطرب  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  یفرط  یب  تسایس  ذاختا  لیلد  اریز  دش ، دهاوخ  هتشاذگ  رانک  دننک ، روبع 

تیامح يداصتقا و  یماظن و  ياه  کمک  لاسرا  اب  درک ، یم  دـیکأت  یـسایس  لح  هار  رب  هکنیا  نمـض  دـیدج  هلحرم ي  رد  يوروش 
هلحرم ي یلاعفنا  تسایس  اه  يوروش  بیترت ، نیدب  .دیـشوک  یم  نیـسح  مادص  میژر  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  کیتاملپید ، ياه 

 . .دنتفرگ (6) شیپ  رد  ار  يرت  لاعف  اتبسن  تسایس  دنتشاذگ و  رانک  ار  لبق 

دراو نیگنـس  ياه  حالـس  زا  گرزب  ياه  هلومحم  وکـسم ، زا  یقارع  تئیه  دیدزاب  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت  لوحت ، نیا  بوچراچ  رد 
زیزع قراط  دش و  قارع 

106 ص :

رخاوا  ) سرام 1981 رد  ناملآ  کیتارکمد  يروهمج  یکاولـسکچ ، یماـظن  يراـکمه  رب  هوـالع  تاـعالطا ، یخرب  رباـنب  . 315 - 1
يا هدع  دادرارق  نیا  ياضما  زا  سپ  درک و  مازعا  قارع  هب  یتعنص  یماظن -  دادرارق  دقع  يارب  یگدنیامن  تئیه  کی  دنفسا 1359 )

، ردص ینب  نسحلاوبا  تارطاخ   ) .دندش مازعا  روشک  نیا  هب  قارع  كاخ  رد  یماظن  عیانـص  نتخاس  يارب  یقرـش  ناملآ  نیـصصختم 
(. 469 ص 470 -  لوا ، دلج 

ص 57 و 58. ، 1378 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  تابث ، یبایزاب  گنج ، کن : . 316 - 2
لئاسم یـسایس و  داعبا   » مود دـلج  عافد ، زواجت و  یـسانشزاب  باتک  يوروش ، عضاوم  بوچراـچ  یحابـصم ، نیدـلا  یحم  . 317 - 3

ص 223 و 224. دادرم 1368 ، عافد ،» زواجت و  یللملا  نیب  یقوقح 
ص 226. نامه ، . 318 - 4
ص 226. نامه ، . 319 - 5

ص 226 و 227. نامه ، . 320 - 6
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فلتخم ياه  هژورپ  يارب  يرابتعا  لهـس  طیارـش  اـب  تدـم  دـنلب  يرـالد  دراـیلیم  یماو 2  يوروـش  هـک  درک  شاـف  ار  عوـضوم  نـیا 
ناربهر هک  تشاد  راهظا  ندـنل  زمیات  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  زین  ناـضمر  نیـسای  هط  .تسا  هداد  رارق  قارع  راـیتخا  رد  يداـصتقا 

هب تاحیلست  لیوحت  يارب  ار  بوتکم  تادهعت  مامت  دنا و  هتشاذگ  رانک  دنتشاد  گنج  عورش  نامز  زا  هک  ار  یمهبم  عضوم  يوروش 
 . .دننک (1) یم  ارجا  یتسود 1972  هدهاعم ي  رب  انب  قارع 

تلع میدوب و  هدـش  یجیگ  راچد  يوروش  تسایـس  رییغت  زا  ام   » هک عوضوم  نیا  رب  دـیکأت  نمـض  هدوت ، بزح  لـک  ریبد  يروناـیک ،
لاسرا يریگرس  زا  رییغت و  نیا  تلع  هرابرد ي   (2) .میدرک » یمن  كرد  لوا  مین  لاس و  کی  یفرط  یب  زا  ار  يوروش  تسایس  رییغت 

: دیوگ یم  قارع  هب  حالس 

هطقن کی  زج  هب  هک  قارع  ناریا و  نایم  يراج  گنج  رد  دـهاوخ  یمن  يوروش  تسایـس  هک  منک  یم  رکف  روطنیا  هراـب  نیا  رد  نم  »
ظفح راتـساوخ  يوروش  نم  رظن  هب  .دوش  هتـسکش  مهرد  قارع  دـبای و  همادا  تدـش  اب  تسا ، هدیـسر  كرتشم  ياهزرم  هب  کچوک 
 . (3) .دوش » تیبثت  یساسا  يداینب و  تارییغت  نودب  دوجوم  بوچراچ  نیمه  رد  عضو  دشوک  یم  تسا و  هقطنم  رد  دوجوم  عضو 

هرطیـس زا  ناریا  جورخ  يوروش  تاماقم  هکنآ  تسخن  دوب ؛ یلک  هظحالم ي  دـنچ  زا  رثأتم  يوروش  تسایـس  رییغت  دـسر  یم  رظن  هب 
يا هقطنم  دـحتم  هک  قارع  رب  یمدرم  ینید و  یبـالقنا  اـب  ناریا  دـندوبن  لـیام  یلو  دـندرک  یم  یباـیزرا  يوروش  دوس  هب  ار  اـکیرما 

، ناریا رد  یمالـسا  بـالقنا  يوگلا  شرتسگ  تیبثت و  نیا ، رب  هوـالع  .دـهد  رییغت  ار  يا  هقطنم  هنزاوم ي  دوش و  زوریپ  دوب ، يوروش 
يوروش تسایس  هجیتن ، رد  .داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نیشن  ناملسم  ياه  يروهمج  نآ  زا  رتمهم  ناتسناغفا و  رد  يوروش  تیعقوم 

.دش زکرمتم  قارع  زا  تیامح  ناریا و  اب  هلباقم ي  رب  اکیرما  دننامه  زین 

قارع يارب  ار  ییاه  تیدودحم  گنج  زاغآ  رد  يوروش  یفرط  یب  تسایس  دوب و  یسور  قارع  یتاحیلـست  متـسیس  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یمزر ناوت  شیازفا  هیحور و  تیوقت  بجوم  قارع  هب  حالس  ددجم  لاسرا  اب  يوروش  دوب  هدروآ  دوجوب 

107 ص :

ص 227. نامه ، . 321 - 1
.1362  / 2  / 9 ییوجزاب ، نتم  موس ، دلج  هرامش 480298 ، هدنورپ  يرونایک ، نیدلارون  . 322 - 2

.1362  / 2 ییوجزاب 5 /  مود ، دلج  نامه ، . 323 - 3
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باتک رد  قارع  هب  لاسرا  يوروش و  تسایس  رییغت  هرابرد ي  ناریا  رد  ب.گ.اک  قباس  نارسفا  زا  نیچکیزوک ، ریمیدالو  .دش  قارع 
: دسیون یم  دوخ 

داحتا دوب و  قارع  عفن  هب  تسایـس  نیا  .تفرگ  قارع  ناریا و  هرابرد  ار  دوخ  یـسایس  میمـصت  يوروش  داـحتا  لاس 1982 ، زاغآ  اب  »
هب تبسن  هنارورغم  زیمآ و  تناها  رتشیب  هچ  ره  یتسایس  .درک (1) و  زاغآ  ار  روشک  نآ  هب  تامهم  هحلسا و  غیرد  یب  لاسرا  يوروش 

ادـج ناهج  هیقب ي  زا  المع  دوخ  ياه  تسایـس  هجیتن ي  رد  ناریا  هک  دوب  هدـش  صخـشم  الماک  نامز  نیا  ات  تفرگ  شیپ  رد  ناریا 
هک دوب  ییامنرود  نیا  .تشگ  دهاوخنزاب  اکیرما  كولب  هب  زگره  ناریا  دشاب ، تایح  دـیق  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  یتقو  ات  تسا و  هدـش 

یلیخ يوروش  داـحتا  دـش  یم  شیوخ  تالکـشم  راـتفرگ  فیعـض و  ناریا  رگا.درک  یم  نارگن  ار  يوروش  ماـکح  زیچ  ره  زا  شیب 
 . (2) .دوب » تحار 

ییفرط یب  تسایس  لیالد  زا  یشخب  هک  تسا  انعم  نیا  رب  رظان  يوروش  ياه  تسایـس  رییغت  تلع  هرابرد ي  نیچکیزوک  تاحیـضوت 
یتیعضو رد  ناریا  اریز  درک ؛ رییغت  برغ  تمس  هب  ناریا  ددجم  تشگزاب  لامتحا  شهاک  اب  دوب ، هدرک  ذاختا  گنج  رد  يوروش  هک 

يرترب زا  ریثأت  اب  ناریا  يا  هقطنم  تیعقوم  تیوقت  الباقتم  .دوبن  نکمم  روشک  نیا  ياـه  تسایـس  رد  یـسیدرگد  نینچ  ـالعف  هک  دوب 
اب يوروش  بونج  ياـهزرم  رد  يرترب  نیا  ياهدـمایپ  اریز  داد ؛ یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يوروش  عفاـنم  قارع  تسکـش  گـنج و  رد 

فیعـضت و ياـنعم  هب  مادـص  طوقـس  قارع و  تسکـش  هکنیا  نمـض  .دوب  زیمآ  هرطاـخم  يوروش  عفاـنم  يارب  ناتـسناغفا  رد  ناریا و 
رد يوروش  نادحتم  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  نداد  تسد  زا  الامتحا 

108 ص :

ددجم زاغآ  ربماسد 1982  رد  نیـسح  مادـص  : » دـسیون یم  قارع  هب  حالـس  لاسرا  مجح  هرابرد ي  دوخ  باـتک  رد  مویه  . 324 - 1
نیا .درک  مالعا  ار  گنج  زا  شیپ  هرود ي  رد  هدـقعنم  هدـش و  تخادرپ  شیپ  ياهدادرارق  ساـسا  رب  یـسور  ياـه  حالـس  تفاـیرد 

نارواشم اه و  نیسنکت  رامش  هرود ، نیا  رد  .دوب   8 ماس -  ياه  کشوم  72 و  یت -  کنات  گیم 25 ، ياه  هدنگنج  لماش  اه  حالس 
ریزو تسخن  نانواعم  زیزع  قراط  ناضمر و  نیسای  هط  رادید  : » دنک یم  هفاضا  يو  .دیـسر » رفن  ات 1200  هب 1000  دادغب  رد  یسور 

ناصصختم رتشیب  روضح  رتشیب و  حالـس  تفایرد  هب  رجنم  لیاوا 1983  رد  وکسم  زا  قارع  شترا  داتـس  سیئر  لشنـش ، رابجلادبع  و 
نیب یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم  للم  نامزاس  مویه.ر.نورماک ، « ) .دـیدرگ یـسور 

(. ص 91 نارهت 1376 ، یللملا ،
ص نارهت 1371 ، خر ، پاچ  نایبارتوبا ، نیـسح  رتکد  دنز ، لیعامـسا  همجرت  ناریا  رد  .ب.گ.اک  نیچکیزوک ، ریمیدالو  . 325 - 2
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تیامح رد  يوروش  يدـنبیاپ  نازیم  دوب و  يوروش  عفانم  ناـیز  هب  يا  هقطنم  یلک  هنزاوم ي  رد  رما ، نیا  دـش و  یم  بوسحم  هقطنم 
.درک یم  شودخم  هقطنم  ياهروشک  دزن  رد  ار  دوخ  نادحتم  زا 

شتآ يرارقرب  اب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  هب  راشف  دـیدشت  اب  ار  قارع  زا  هبناج  همه  تیاـمح  اـه  يوروش  ساـسا ، نیمه  رب 
يزوریپ لرتنک  راهم و  رب  هوالع  اه ، تسایـس  نیا  رثا  رب  دندوب  راودیما  اه  يوروش  .دندرک  باختنا  یـسایس  هرکاذم  قیرط  زا  سب و 

هب اهراشف ، نیا  ربارب  رد  زین  ناریا  دروآ و  تسد  هب  ار  مزال  تصرف  زیمآ ، هرطاخم  تیعـضو  زا  ندـش  جراخ  يارب  قارع  ناریا ، ياـه 
عفانم رب  دناوتن  یلخاد  تالکـشم  رد  ندش  ریگرد  اب  دبای و  شیاسرف  شا  یکیزیف  یحور و  ناوت  يا ، هقطنم  تیعقوم  شرتسگ  ياج 

.دنک مهارف  يوروش  يا  هقطنم  ياه  تسایس  تمس  هب  ار  روشک  نیا  شیارگ  هنیمز ي  دراذگ و  ریثأت  يوروش 

اپورا هعماج ي  عضاوم 

فلتخم لحارم  رد  هاگ  چیه  هینایب  رودـص  زا  ریغ   (1) توافتم ، یلم  عفانم  اب  اپورا » يداصتقا  هعماـج ي   » ناونع تحت  روشک  هدزاـی 
، هجیتن رد  تشادن ، ینشور  یجراخ  تسایس  اپورا  هعماج ي  ههد ي 1960  نایاپ  ات  اساسا  .دنتشادن (2)  یلاعف  رثؤم و  عضوم  گنج 

هسنارف ههد 1970 ، مود  همین ي  رد  .تشادن (3)  هقطنم  ياهروشک  اب  طباور  يا و  هقطنم  تسایـس  نییعت  يارب  یـصخشم  بوچراچ 
زا رثأـتم  دـشاب  اـپورا  يا  هقطنم  دـیدج  دـحاو و  تسایـس  زا  رثأـتم  هـکنآ  زا  رتـشیب  رما ، نـیا  .درک  رارقرب  قارع  اـب  يدـیدج  طـباور 

اپورا هعماج ي  دحاو  شنکاو  زا  تاظحالم  نیمه  .دوب  قارع  رد  یتسیلایسوس  ياه  شیارگ  هسنارف و  رد  اه  تسیلایـسوس  تیمکاح 
ات دش  ببـس  یناریتشک  رما  رد  لالخا  تفن و  رودـص  رب  گنج  تاریثأت  لاح  نیع  رد  یلو  دـش ؛ عنام  ناریا  هب  قارع  زواجت  ربارب  رد 

.دیامن دیکأت  گنج  مامتا  رب  اپورا  هعماج ي 

هعماج ي ياه  تسایس  یکیدزن  هب  رهشمرخ  حتف  اب  ناریا  ياه  يزوریپ  زادنا  مشچ 

109 ص :

.دوب قارع  تیامح  تیوقت و  هسنارف  هژیوب  ناملآ و  عضاوم  . 326 - 1
، عافد زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  باتک  خاب ، نیتشا  هتـشون  قارع ،» ناریا و  گنج  رد  اپورا  هعماج  شقن   » هلاـقم کـن : . 327 - 2

ات 266. ص 262  لوا ، دلج 
ص 18. ، 1368 لوا ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  . 328 - 3
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ناریا هب  یکیدزن  تسایـس  نامزمه  یتاظحالم  هب  انب  ناملآ  اهنت  اپورا  ياهروشک  نایم  رد  دـش و  رجنم  اکیرما  ياه  تسایـس  اب  اپورا 
هماـنرب ي لـلم ، ناـمزاس  ریخا  شرازگ  رباـنب  .دوب  رایـسب  قارع  هب  اـپورا  یتاحیلـست  ياـه  کـمک  هلحرم  نیا  رد  .درک  یم  لاـبند  ار 

: تسا هدوب  ریز  حرش  هب  اپورا  اکیرما و  کمک  اب  قارع  یتاحیلست 

زا قارع  تلود  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  .تسا  هدرک  هیهت  یسیلگنا  ییاکیرما و  یناملآ ، تکرـش  زا 150  ار  دوخ  ياه  حالس  قارع  »
ینپاژ یـسیئوس ، تکرـش  دنچ  یـسیلگنا و  تکرـش  دودـح 12  ییاـکیرما و  تکرـش  یناـملآ 24  یناـپمک  طـسوت 80  لاس 1975 

اب قارع  یمتا  همانرب  هب  ار  کمک  نیرتشیب  ناملآ  .تسا  هدرک  تفایرد  تازیهجت  ینیتناژرآ ، یلیزرب و  يدئوس ، يوسنارف ، ییایلاتیا ،
 . .دنا (1) هداد  ماجنا  تکرش  اب 11  سیلگنا  تکرش و  اب 24  اکیرما  تکرش و   27

رپوس ژاریم و  ياهامیپاوه  لـماش  هتفرـشیپ  تاحیلـست  زا  يرایـسب  تفاـی و  شیازفا  قارع  اـب  هسنارف  تابـسانم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
قارع رایتخا  رد  هسنارف  ار  کـیتاملپید  یـسایس و  ياـه  تیاـمح  يراشتـسم و  کـمک  اـب  هارمه  یماـظن  تازیهجت  ریاـس  درادـناتا و 

.دوب رالد  درایلیم  جنپ  رب  غلاب  هسنارف  هب  قارع  یهدب  گنج  نایاپ  زا  سپ  تشاذگ و 

اپورا و ياه  تسایـس  یلک  روط  هب  دـش  يوروش  اکیرما و  ینارگن  ثعاب  هک  یلماوع  نامه  رهـشمرخ  حـتف  اـب  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ 
یـشم طخ  قارع  زا  تیامح  ناریا و  هب  راشف  هک  نانچ  داد ؛ رارق  ریثأت  تحت  ار  ناملآ  سیلگنا و  هسنارف و  دـننام  اـهروشک  زا  یخرب 
روشک نیا  رتشیب  ياوزنا  هب  هک  ناریا  هب  راـشف  دـیدشن  ياهدـمایپ  زا  يریگولج  يارب  ناـملآ  ناـیم ، نیا  رد  .دـش  اـهروشک  نیا  یلک 

.دش کیدزن  روشک  نیا  هب  دیماجنا  یم  وکسم  اب  ناریا  ییوسمه  شیارگ و  هب  هجیتن  رد  دش و  یم  رجنم 

هقطنم ياهروشک  عضاوم 

هوالع تشاذگ  یم  ریثأت  اهروشک  نیا  یلخاد  هناراک  هظفاحم  لزلزتم و  راتخاس  رب  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  لیلد  هب  هقطنم  ياهروشک 
 - یسایس یتاعالطا و  ياه  کمک  نانچمه  دندرک  تیامح  قارع  زا  گنج  زاغآ  يارب  هکنیا  رب 

110 ص :

.1381  / 10  / 7 باتزاب ،»  » يربخ تیاس  للم ، نامزاس  هب  قارع  شرازگ  . 329 - 1
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تـسناوت یم  یلیئارـسا  دض  ياه  تسایـس  لیلد  هب  ناریا  هک  دـش  ماجنا  یلاح  رد  تامادـقا  نیا  .دنتـشاذگ  قارع  رایتخا  رد  یتاغیلبت 
یهجوت یب  .دهد (1)  رییغت  لیئارسا  نایز  هب  هقطنم و  ياهروشک  دوس  هب  ار  عاضوا  دشاب و  يا  هقطنم  تالداعم  رد  دنمتردق  يرصنع 

رد هچنآ  اکیرما ، ياه  تسایـس  زا  اهروشک  نیا  يریذـپریثأت  یگتـسباو و  رب  هوالع  داد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  هب  هقطنم  ياـهروشک 
.يا هقطنم  ات  دوب  یلخاد  تاظحالم  زا  رثأتم  رتشیب  تشاد  ریثأت  ناریا  اب  دروخرب  رد  اهروشک  نیا  یشم  طخ  نییعت 

نیا یلخاد  لزلزتـم  ياـهراتخاس  رب  يزوریپ  نیا  ریثأـت  تلع  هب  هقطنم  ياـهروشک  ناـنبل ، هب  لیئارـسا  زواـجت  اـب  رهـشمرخ و  حـتف  اـب 
دـننادب و سراف  برع و  گنج  ار  گنج  قارع ، زا  تیامح  هیجوت  يارب  دـننک و  هیکت  یموق  ياه  شیارگ  رب  ات  دـش  ببـس  اهروشک 

رایتخا رد  يا  هبناج  همه  ياه  کـمک  یبرع ، ياـهروشک  ریاـس  یبیل ، يا  هزادـنا  اـت  هیروس و  روشک  زا  ریغ  هب  بوچراـچ  نیمه  رد 
برع و ناهج  رد  ار  دوخ  کیتاملپید  ذوفن  دنداد و  لزنت  ار  تفن  تمیق  کپوا  نامزاس  بوچراچ  رد  نینچمه  .دنتشاذگ (2)  قارع 

 . .دننک (3) دراو  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  ار  يرتشیب  ياهراشف  ات  دنتفرگ  راک  هب  برغ 

قارع عضاوم 

نیا یماظن  یـسایس -  ياهدـمایپ  زا  يریگولج  فدـه  اب  دوب و  یماظن  ياـه  تسکـش  زا  رثأـتم  قارع  راـتفر  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ 
زا یـشان  ياضف  .دـش  یم  لابند  روشک  نیا  هعماج  یـسایس و  راتخاس  قارع و  شترا  رد  یلخاد و  یجراخ و  هصرع ي  رد  تسکش ،

، یللملا نیب  هقطنم و  حطس  رد  ناریا  ياه  يزوریپ  زا  ینارگن 

111 ص :

رارق اـهروشک  نیا  يرادرب  هرهب  هجوت و  دروم  یتروص  رد  یبرع  ياـهروشک  دوـس  هب  يا  هقطنم  تـالداعم  رد  ناریا  ریثأـت  . 330 - 1
لیئارسا تادیدهت  نیاربانب  .دنتـسه  راک  نیا  يارب  مزال  هدارا  دقاف  هکنآ  لاح  دنـشاب  يدج  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  هک  تفرگ  دهاوخ 

یلخاد راتخاس  لیئارسا  اب  يدج  هزرابم  رد  نیا  رب  هوالع  .دننک  یم  لصف  لح و  اکیرما  رب  یکتم  رتشیب  یللملا و  نیب  تالداعم  رد  ار 
.تشاد دهاوخن  ار  مزال  ییاناوت  دوشن ، حالصا  اهراتخاس  ات  تسا و  لیخد  یبرع  ياهروشک 

.دوب رالد  درایلیم  رب 100  غلاب  قارع  هب  یبرع  ياهروشک  ياه  کمک  . 331 - 2
ص 17. ذخأم 23 ، . 332 - 3
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تفای نانیمطا  مادـص  عقاو ، رد  .دوب  قارع  دوس  هب  هقطنم ، رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  زا  ینارگن  و  ناریا ، هب  زواجت  نامز  دـننامه 
رد روشک  نیا  دـیدج  شقن  ناریا و  يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  هقطنم ، ياهروشک  یللملا و  نیب  ماظن  هک 

دیدج تالداعم  يریگ  لکش  ياهدمایپ  ینابرق  قارع  میژر  يو و  هجیتن  رد  دننک و  یم  یبایزرا  دوخ  عفانم  فلاخم ، ار  هقطنم  حطس 
.دش دنهاوخن 

زا رذـگ  يارب  ار  دوخ  تردـق  تیلباـق و  مادـص  هک  دوب  نیا  تشاد  قارع  يارب  زاـس  تشونرـس  یتاـیح و  ریثأـت  عطقم  نیا  رد  هچنآ 
تـسکش نیا  رثا  رب  قارع  یماظن  یـسایس و  رابتعا  عقاو ، رد  .دـهد  ناـشن  دوب ، هدرک  ادـیپ  ناریا  ربارب  رد  قارع  هک  ینارحب  تیعـضو 

یمومع مایق  شروش و  رثا  رب  قارع  میژر  تشاد  لامتحا  دوب و  هدـش  لزلزتم  مادـص  تیعقوم  ساسا  نیمه  رب  دوب و  هدـش  شودـخم 
یم ناریا  ياه  يزوریپ  نتفای  همادا  اب  هارمه  روشک ، نیا  لخاد  رد  یتابث  یب  شرتسگ  قارع و  ياه  یماکان  موادـت  .دنک (1)  طوقس 

.دزاس مهارف  ار  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  طرش  شیپ  همدقم و  مادص و  فذح  يارب  قفاوت  هلماعم و  یعون  داجیا  ياه  هنیمز  تسناوت 
هیفـصت فذـح و  اب  ار  دوخ  تیعقوم  یماظن ، یـسایس -  دـیدج  هلداـعم ي  رد  تسیاـب  یم  یللملا  نیب  تیاـمح  اـب  مادـص  نیارباـنب ،

یم تیوقت  ناریا  یلاـمتحا  تاـمجاهت  ربارب  رد  ار  قارع  شترا  یعاـفد  تردـق  زین  گـنج  ياـه  ههبج  رد  تیبثت و  یلخاد  ناـفلاخم 
ار دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  دناوت  یم  دنک  دس  ار  ناریا  هلمح ي  يولج  دناوتب  مادص  رگا  تشون  زمیات  نتگنشاو  هک  نانچ  .درک (2) 
تشادـن و ار  يرگید  یماظن  تسکـش  لـمحت  تیفرظ  قارع  عقاو ، رد  .دروآ (3)  تسد  هب  ار  یمومع  تیاـمح  دـشخب و  ماکحتـسا 

.دش یم  رجنم  روشک  نیا  یعافد  تردق  لالحمضا  قارع و  شترا  یحور  فعض  شیازفا  هب  رما  نیا  ققحت 

يارب یلخاد ، تسایـس  هصرع ي  رد  .داد  شرتـسگ  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  یماـظن  یـسایس و  ههبج ي  ود  رد  مادـص  روـظنم ، نیا  هب 
نیا رد  .درک  رازگرب  هامریت 1361  مشـش  اـت  موس  خـیرات  رد  ار  بزح  هرگنک  نیمهن  ثعب ، بزح  رد  دوخ  یـسایس  تیعقوم  میکحت 

باختنا يو  تباین  هب  میهاربا  تزع  لک و  یهدنامرف  هب  مادص  هرگنک 

112 ص :

.یت.یب یکرامناد  همانزور  ، 1361  / 4 زور 17 /  شرازگ  ذخأم 3 ص 174 ، . 333 - 1
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 132 ، ذخأم 3 ، . 334 - 2

.1361  / 4 شرازگ 25 /  ص 286 ، ذخأم 3 ، . 335 - 3
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یتارییغت نیـسح  مادـص  یـصخش  داتـس  نارواشم  بالقنا و  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا  حطـس  رد  نینچمه  هرگنک ، نیا  .دندش (1) 
تیعقوم هنیباـک  ناریزو  زا  نت  تفای و 8  شهاـک  نت  هب 10  نت  زا 17  بالقنا  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا  هک  ناـنچ  .داد (2)  ماجنا 
ياهورین تلود و  لخاد  رد  ییاـه  یمارآاـن  زورب  نارگ  لـیلحت  زا  یخرب  رظن  رباـنب  تارییغت  نیا  تلع  .دـنداد (3)  تسد  زا  ار  دوخ 

 . .دوب (4) قارع  حلسم 

، دوب هارمه  دادرخ 1361  خــیرات 30  رد  ناریا  كاـخ  زا  ینیـشن (5)  بقع  زاغآ  اب  هک  قارع ، لـخاد  رد  مادـص  یـسایس  تامادـقا 
نیب تیعقوم  نیا ، رب  هوالع  .درک (6)  میکحت  ار  مادص  تیعقوم  یـسایس  نارظان  هدـیقع ي  هب  هکنآ  تسخن  .تشاد  یعیـسو  باتزاب 

رارقتسا ناریا و  كاخ  زا  ینیشن  بقع  اب  قارع  شترا  نینچمه  .دیـشخب  دوبهب  داد و  رییغت  بلط  حلـص  هب  زواجتم  زا  ار  قارع  یللملا 
.دش یقارع  ياهورین  یعافد  ياه  هزیگنا  تیوقت  بجوم  دوخ  كاخ  رد 

شیارگ تلع  هب  نآ  زا  شیپ  گنج و  عورش  اب  هک  ار ، يوروش  اب  طباور  هکنیا  رب  هوالع  قارع  یجراخ  تسایس  هصرع ي  رد  مادص 
رد يا  هبحاصم  یط  مادـص  .داد  شرتسگ  ار  اکیرما  اب  تابـسانم  درک ، يزاـسزاب  دوب ، هدـش  شودـخم  يا  هزادـنا  اـت  برغ  هب  قارع 

: دیوگ یم  اکیرما  اب  قارع  طباور  تیعضو  هرابرد ي  میات  هلجم ي  راگنربخ  شسرپ  هب  خساپ 

ییاکیرما هب  زین  بسانم  عقوم  رد  میشاب (7) و  هتشاد  اکیرما  اب  هنـسح  طباور  مراد  تسود  مرادن و  اکیرما  اب  یتموصخ  اصخـش  نم  »
 . (8) .درک » میهاوخ  رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دنیایب و  هک  تفگ  میهاوخ  اه 

113 ص :

مادص لاس 1982  رد  : » دـیوگ یم  نتگنـشاو  ویدار  اب  وگو  تفگ  رد  گنج  رد  قارع  یناسر  عالطا  ریزو  نامیلـس  حابـص  . 336 - 1
ضایر هسلج  نیا  رد  .داد  لیکشت  دوب ، هدش  حرطم  مادص  يریگ  هرانک  نآ  رد  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  داهنشیپ  یـسررب  يارب  يا  هسلج 

قاتا هب  گنرد  یب  نیـسح  ضایر  .دریذپب  ار  داهنـشیپ  نیا  یکیتکات  روط  هب  مادـص  درک  هیـصوت  قارع  تقو  تشادـهب  ریزو  نیـسح 
(. ص 5 ، 1381  / 10 ناریا 10 /  همانزور  « ) .دش مادعا  هدرب و  رواجم 

.1361  / 4 .شرازگ 6 /  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 337 - 2
.اکیرما يادص  ویدار   1361  / 4 شرازگ 6 /  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 338 - 3

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اتکی ، نیـسح  همجرت  نردم ، گنج  زا  ییاه  سرد  رنگاو ، ماهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 339 - 4
ص 165. هدشن ،) رشتنم  )

رد دیسر  نایاپ  هب  ریت 1361  خیرات 9  رد  زاغآ و  مادص  ینارنخـس  اب  دادرخ 1361  زا 30  هک  قارع  ینیـشن  بقع  شرازگ  . 340 - 5
.دش دهاوخ  هئارا  دعب  تاحفص 

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ص 116 ، ، 1361  / 4 شرازگ 9 /  نلک و  ویدار  ، 61  / 4 زور 6 /  شرازگ  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 341 - 6
، دوب کیتاملپید  طباور  يروف  يریگرس  زا  راتساوخ  نتگنـشاو  : » دسیون یم  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  رد  سبار  لکیام  . 342 - 7

(. 81  / 2 هبنشراهچ 11 /  انسیا ، يرازگربخ  « ) .دنامب توکسم  دعب  لاس  ات  طباور  نیا  هک  تشاد  رارصا  مادص  اما 
.اپورا پاچ  میات  هلجم  اب  مادص  هبحاصم  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 3 ، . 343 - 8
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تالایا يارب  ناریا  کـیژتارتسا  شزرا   » هک دوب  نیا  میاـت  هلجم ي  هتـشون ي  هب  هلحرم  نیا  رد  قارع  ياـه  ینارگن  نیرتمهم  زا  یکی 
هب هک  دوب  انعم  نیا  رب  رظان  میات  هلجم  حیضوت   (1) .دشاب » قارع  اب  هناتسود  راکشآ و  تابـسانم  هدمع  زاین  زا  شیب  هقطنم  رد  هدحتم 
هب .دوش  رجنم  قارع  میژر  مادص و  نتفرگ  هدیدان  ناریا  هب  اکیرما  هب  هجوت  مادص  فعـض  نینچمه  ناریا و  کیتیلپوئژ  تیمها  لیلد 

: دسیون یم  میات  هلجم ي  لیلد ، نیمه 

اب اکیرما  تراجت  نازیم  لاح ، نیع  رد  .تسا  هتخادرپ  روشک  نیا  یـسولپاچ  هب  اکیرما ، اب  کیتاملپید  طباور  دیدجت  دیما  هب  مادـص  »
 . (2) .دشاب » یم  يوروش  اب  قارع  تراجت  نازیم  ربارب  هس  زا  شیب  هک  تسا  هتفای  شیازفا  لاس  رد  رالد  درایلیم  کی  هب  قارع 

مـسیرورت هب  هک  ییاـهروشک  تسرهف  زا  ار  روـشک  نیا  ماـن  قارع ، هـب  یتاعالطا (3)  کمک  رب  هوـالع  دـیدج ، هلحرم  رد  اـکیرما ،
فرطرب ار  کـمک  يارب  ینوناـق  عناوم  زا  یخرب  قارع ، یـسایس  هرهچ ي  دوـبهب  زا  ریغ  رما ، نیمه  درک و  جراـخ  دـننک  یم  کـمک 

.تخاس

: دیوگ یم  قارع  هب  يوروش  هاگدید  هرابرد ي  مادص  .درک  يزاسزاب  اددجم  دوب ، هدش  از  شنت  هک  ار ، يوروش  اب  طباور  قارع 

رد .دنک  هدهاشم  يدب  تیعـضو  رد  ار  قارع  درادن  تسود  دـشاب و  یم  قارع  ظفح  هب  دـنم  هقالع  هک  دـیوگ  یم  احیرـص  يوروش  »
نیب يژتارتـسا  رد  ار  یگرزب  ینوگرگد  موـهفم  داد  يور  ناریا  رد  هاـش  طوقـس  زا  سپ  هچنآ  هک  دـنیوگ  یم  اـه  سور  لاـح ، نیع 
.دراد رارق  فادها  نیا  نایم  رد  ناریا  هک  دنراد  یفادها  هقطنم  رد  اه  سور  تسا و  زرم  مه  يوروش  اب  ناریا  .دـشاب  یم  اراد  یللملا 

 . (4) .دنک » یم  ار  راک  نیا  ناریا  اما  مینک ، یمن  شنیرفن  هدرکن و  مهتم  ار  يوروش  ام 

یللملا نیب  هدارا ي  لیمحت  زا  يدیماان  نینچمه  گنج و  همادا ي  هب  ناریا  میمصت  ندش  راکشآ  اب  اه  یقارع  تامادقا ، نیا  رب  هوالع 
رد ناریا  یتفن  ياه  هنایاپ  ریت 1361  خیرات 20  رد  راب  نیتسخن  يارب  گنج ، هب  ندیشخب  همتاخ  يارب  ناریا  هب 

114 ص :

.میات هلجم  شرازگ  ص 22 ، ، 1361  / 5  / 9 خساپ ، شسرپ و  هسلج  هدوت ، بزح  لک  ریبد  يرونایک ، نیدلارون  . 344 - 1
.1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 195 ، ذخأم 3 ، . 345 - 2

.دش دهاوخ  یسررب  هدنیآ  تاحفص  رد  اکیرما  اب  قارع  یتاعالطا  طابترا  يرارقرب  . 346 - 3
.اپورا پاچ  میات  هلجم  راگنربخ  اب  مادص  هبحاصم  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 3 ، . 347 - 4
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كراخ هلکـسا ي  هب  ندـش  کیدزن  زا  ات  داد  رادـشه  یتفن  ياه  تکرـش  هب  نینچمه  قارع  .دـندرک  ناراـبمب  ار  كراـخ  هریزج ي 
 . .تفرگ (1) دنهاوخ  رارق  قارع  ییاوه  يورین  هلمح ي  فده  هنرگ  دنک و  يراددوخ 

.دوب قارع  زا  تیامح  رد  یللملا  نیب  قفاوت  زا  ینـشور  دامن  مادـقا  نیا  .دوب  مهم  تهج  دـنچ  زا  كراخ  هریزج ي  هب  قارع  هلمح ي 
مادقا نیا  هوالع ، هب  .دـندرک  یمن  هلمح  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  شکتفن  ياه  یتشک  هب  یقارع  ياهامیپاوه  تروص ، نیا  ریغ  رد 

دوش یم  هلمح  ناریا  يداصتقا  یتفن و  تاسیـسأت  زکارم و  هب  گنج ، همادا ي  اب  هک  انعم  نیدب  .دوب  ناریا  هب  زیمآرادشه  یمایپ  قارع 
هچ اـت  ناریا  رد  تسین  صخـشم  هتبلا  دوب ؛ ناریا  يداـصتقا  هینب  فیعـضت  ياـنعم  هب  گـنج ، هنماد ي  شرتـسگ  رب  هوـالع  رما ، نیا  و 

.هن ای  دندرک  ظاحل  ار  نآ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  ماگنه  هب  ایآ  دش و  هجوت  قارع  مایپ  هب  هزادنا 

115 ص :

.نپاژ تلود  زا  لقن  هب  یس.یب.یب  ویدار  ، 1361  / 4 شرازگ 20 /  ص 203 ، ذخأم 3 ، . 348 - 1
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ناریا يریگ  میمصت 

هراشا

ياـضف تیعـضو و  رد  ناـنچمه  ناریا  هکنآ  تـسخن  .دوب (1)  رثأـتم  یتواـفتم  تاـظحالم  زا  ناریا  يریگ  میمـصت  رب  مکاـح  قـطنم 
ار ناریا  ياه  شور  رکفت و  ماظن ، بالقنا و  ربارب  رد  گرزب  ياه  تردق  هنامـصخ ي  تسایـس  هک  انعم  نیدـب  تشاد ؛ رارق  یبالقنا 
رب بالقنا  رودـص  یبالقنا و  تلاسر  ساسحا  نانچمه  نیا  رب  هوالع  .دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  یللملا  نیب  یجراـخ و  تابـسانم  رد 

داجیا و یگتـسویپ  ماظن  تینما  نیمأت  بالقنا و  رودـص  نایم  هک  دوب  هدـش  ثعاب  رما  نیمه  دوب و  هدـنکفا  هیاس  اـهراتفر  تارکفت و 
ماـظن تینما  ءاـقب و  همادا ي  دوش  روـصحم  ناریا  ياـهزرم  رد  دریگ و  رارق  یعاـفد  عـضوم  رد  بـالقنا  رگا  هک  دوـش  روـصت  نینچ 

.دوب دهاوخن  نکمم  یبالقنا 

زا تیامح  رد  یللملا  نیب  عامجا  دـش و  یم  انعم  بالقنا  رودـص  زا  يریگولج  یبالقنا و  ماظن  يزادـنارب  گـنج  نیا  ساـسا ، نیا  رب 
بوچراچ رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  ءاـقب  هک  درک  راکـشآ  هتـشذگ  زا  شیب  ار  اـنعم  نیا  ناریا  هب  زواـجت  نتفرگ  هدـیدان  قارع و 

نمشد و مجاهت  اب  هلباقم  هجیتن ، رد  سفن و  هب  دامتعا  يروابدوخ و  روهظ  هب  رما  نیا  تسا و  نکمم  یللملا ، نیب  هن  یلم و  تالداعم 
درکیور يریگ  لکش  هب  لاح ، نیع  رد  .دش  رجنم  یلاغشا  قطانم  زا  ار  نارگلاغشا  ندنار  نوریب  یسایس و  یتابث  یب  نداهن  رـس  تشپ 

 . .تشاذگ (2) ریثأت  گنج  هب  نداد  همتاخ  عوضوم  هب  ناریا 

116 ص :

تایبرجت دنور ، نیا  رد  .دوش  یم  ماجنا  یفلتخم  تاظحالم  هیاپ ي  رب  یماظن  یسایس و  ناگبخن  نالوئسم و  يریگ  میمصت  . 349 - 1
یمهم رایسب  شقن  تاظحالم  ریاس  روشک و  حلاصم  عفانم و  هعماج ، یمومع  ياضف  زا  كاردا  يداقتعا ، ینابم  یگنهرف ، یـسایس - 

رب راذـگریثأت  لماوع  دوش و  یم  هدربماـن  ( Psycholoyical Environment  ) یناور طـیحم  ناونع  تحت  لـماوع  نیا  .دراد 
.دوش یم  هداد  حیضوت  ( Operational Environment  ) یتایلمع طیحم  ناونع  تحت  ناگبخن  میمصت 

قارع یلیمحت  گنج  يادـتبا  زا  : » دـسیون یم  یلیلحت  رد  مدرم  ياهرواب  رب  گنج  تاریثأت  هراـبرد  بـالقنا  ماـیپ  هلجم ي  . 350 - 2
یثنخ ار  یناهج  نمـشد  ياه  هئطوت  شیوخ  هدارا ي  تردـق و  هب  یکتم  ام  رگا  هک  تسا  هدـش  تابثا  ام  يارب  لصا  کی  ناریا  هیلع 

هنیع هب  گنج  عورـش  يادتبا  زا  ام  مدرم  .دباتـشب  یمالـسا  يروهمج  کمک  هب  هک  تسین  سک  چیه  تدم  هاتوک  رد  لقادح  مینکن ،
چیه دوب ، هدرک  ظفح  مالـسا  ناگدـنمزر  ربارب  رد  ار  دوخ  تمواقم  یتح  يورـشیپ و  تردـق  مادـص  هک  ینامز  اـت  دـندرک  هدـهاشم 

شیوخ هدارا ي  تردق و  رب  هیکت  اب  ام  ناگدنمزر  هک  یماگنه  طقف  .درکن  موکحم  ار  ناریا  هیلع  زواجت  یللملا  نیب  عجرم  ای  روشک 
دورو دنزاس ، روبجم  ینیشن  بقع  هب  ار  مادص  دنتسناوت  تشونرس  گنج  ياه  ههبج  رد  ناش  يونعم  يدام و  تاناکما  هیلک  جیـسب  و 

يروهمج هب  ییاکیرما  حلص  لیمحت  يارب  هکلب  هنالداع  حلص  يرارقرب  يارب  هن  مه  نآ  دوش و  یم  دیدشت  ناریا  هب  حلص  ياه  تئیه 
(. 61  / 5  / 16 هرامش ي 64 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  زا  لقن  هب  یبهذم ، یلم -  تیاس  « ) .یمالسا
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فیعضت یـشیاسرف  گنج  رد  ناریا  دندرک  یم  روصت  هک  دش  رجنم  ییاهروشک  شنکاو  تسایـس و  رییغت  هب  گنج  رد  ناریا  يرترب 
شنکاو زا  ار  ناریا  یلوحت  نینچ  شیادیپ  .تفای  شیازفا  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  تیامح  هجیتن  رد  دش ؛ دهاوخ  میلست  ماجنارـس  و 

.درک نارگن  ناریا  ياه  يزوریپ  ربارب  رد  اکیرما  هژیوب  گرزب  ياه  تردق 

فرصنم لیئارسا ، اکیرما و  یلـصا  فده  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  نانبل  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  تالوحت ، نیا  اب  نامزمه 
، رما نیا  .دـندرگزاب  هک  دـش  هداد  نامرف  نانآ  هب  هیروس  رد  ناریا  ياهورین  روضح  زا  سپ  اذـل  .تسا  قارع  اب  گنج  زا  ناریا  ندرک 

يارجا يارب  هک  تشاداو  ار  ناریا  للم ، نامزاس  هماـنعطق ي  رودـص  لاـمتحا  سب و  شتآ  يرارقرب  يارب  یللملا  نیب  راـشف  اـب  هارمه 
یتیعـضو تفای و  شرتسگ  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  قارع  يدنفادپ  تامادقا  هکنیا  نمـض  .دنک  لیجعت  قارع  كاخ  لخاد  رد  تایلمع 

.دش دهاوخ  راوشد  هدنیآ  رد  تایلمع  ماجنا  دش  یم  روصت  هک  درک  مهارف  ار 

يرترب الباقتم  قارع (1) و  یناوتان  .دوب  تصرف  زا  هدافتـسا ي  لاح  نیع  رد  ینارگن و  تیعـضو  نیا  رد  ناریا  يریگ  میمـصت  ساسا 
لزلزت نآ  زا  رتمهم  ناریا (2) و 

117 ص :

تعرسب اه  یقارع  ردق  نآ  : » دسیون یم  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  قارع  تیعضو  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ  . 351 - 1
همانزور نارحب ، زا  روبع  « ) .دنک یم  ارجا  هشقن  دراد  اکیرما  ادابم  هک  دنداتفا  دیدرت  هب  ههبج  یماظن  نالوئـسم  هک  دـنوش  یم  مدـهنم 

داد و ناشن  حتف  نیا  : » تفگ زین  هعمج  زامن  هبطخ  رد  ناشیا  ( 61  / 1 زور 7 /  شرازگ  ص 10  ، 80  / 2  / 20 یمالسا ، يروهمج  ي 
ص هام 62 ، يد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  « ) .دنک عافد  دناوت  یمن  رگید  قارع  هک  داد  نانیمطا 

(. نیدرورف 1361  6 نارهت ، هعمج  زامن  مود  هبطخ ي  ، 87
ناگدنریگ میمصت  رد  تشون : نآ  هیـشاح ي  رد  یتشاددای  یط  باتک  سیونتـسد  هعلاطم  زا  سپ  دیـشر  یلعمالغ  رادرـس  . 352 - 2
ناهدنامرف هدـمآ و  دوجو  هب  یپرد  یپ  ههام  ياه 8  يزوریپ  زا  رثأتم  یبیجع  سفن  هب  دامتعا  قارع ، كاـخ  هب  دورو  گـنج و  همادا 

گنج همادا  رد  فعض  ای  تیقفوم  مدع  رد  ار  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  ارهاظ  یمشاه  ياقآ  و  دایص ) دیهـش  نسحم -   ) ام يالاب  هدر 
ناـضمر تاـیلمع  رد  اـم  يزوریپ  هک  دـندناسر  ناـنیمطا  نیا  هب  ار  همه  دـندوب و  هدرب  نیب  زا  نارگید  يارب  قارع  كاـخ  هـب  دورو  و 

هدوب لماع  نیرتگرزب  هتـشذگ ) هناگراهچ ي  ياه  تایلمع  نوچمه  هدنیآ ، تایلمع  رد  يزوریپ  هب  دامتعا   ) لماع نیا  تسا و  یعطق 
تسکش یماکان و  لامتحا  رگا  .تسا و  هدناسر  میمصت  ندوب  حیحص  گنج و  همادا  یعطق  هجیتن  هب  ار  ناگدنریگ  میمصت  هک  تسا 

(. راهب 1382  ) .دنریگب میمصت  يرگید  روج  دوب  نکمم  دنداد  یم  ار  ناضمر  تایلمع  رد 
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دیامن دیکأت  دوخ  ياه  هتـساوخ  رب  تردق ، عضوم  زا  ناریا  هک  دوب  هدرک  مهارف  ار  ناکما  نیا  قارع  میژر  مادص و  یـسایس  تیعقوم 
رترب تیعقوم  قارع ، كاخ  رد  تیمهااب  يا  هقطنم  فرـصت  اب  و  دـنک ، راوشد  شنایماح  قارع و  يارب  ار  عاـضوا  یماـظن  راـشف  اـب  و 

.دنزاس مهارف  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ار  تیعضو  ناریا ، ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  قارع  نایماح  ات  دنک  تیبثت  ار  ناریا 

هکلب دوبن ، هدرتسگ  یفدـه  اب  تدـمدنلب و  ییژتارتسا  اب  گنج  همادا ي  هب  فوطعم  يریگ  میمـصت  نیا  ساسا  تسا  نشور  هچناـنچ 
ار ناریا  طیارـش  قارع  نایماح  دـش و  دـهاوخ  لزلزتم  قارع  میژر  الامتحا  يزوریپ  کی  بسک  اب  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  روصت  نیا 

شوخ یشیدنا و  هداس  اب  مه  وا ، شترا  یشاپورف  يو و  طوقس  لامتحا  مادص و  تیعضو  زا  دوجوم  تاعیاش  .تفریذپ (1)  دنهاوخ 
شیپ فدـه  نیا  ققحت  يارب  یمظنم  همانرب  هنوگ  چـیه  هکنآ  لاـح  .دروآ (2)  دوجو  هب  ناگدـنریگ  میمـصت  رد  یـصاخ  علو  ینیب ،

راگزاس گنج  قطنم  اب  دوب و  دهاوخن  یتسرد  میمـصت  زرم  رد  رارقتـسا  یتیعـضو  نینچ  رد  دش  یم  روصت  نیاربانب  .دوب  هدـشن  ینیب 
ياه هام  رد  هک  نانچ  .دـش  یم  ینیب  شیپ  ناریا  ياهورین  هب  ددـجم  هلمح ي  قارع و  یماظن  تردـق  يزاـسزاب  لاـمتحا  اریز  تسین ؛

يورشیپ رهـشمرخ (3)  زاوها و  تمـس  هب  اددـجم  قارع  یماظن  ياوق  ناریا ، طـسوت  همانعطق 598  شریذـپ  زا  سپ  گنج و  یناـیاپ 
.دندرک

یتاسلج ماما  اب  روشک  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  گنج  رد  بسانم  شور  ذاختا  روشک و  تیعـضو  یـسررب  روظنم  هب  لاـح  ره  هب 
يارب هک  دنداد  لیکشت 

118 ص :

تـسین شدوخ  هدنیآ  هب  نئمطم  مادص  : » دیوگ یم  مادـص  هرابرد   62  / 2 هعمج 17 /  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  . 353 - 1
هب قارع  هلمح  هب  هجوت  اب  ار  مادـص  تیعـضو  سپـس  ناشیا  .دـنک » كرت  ار  هقطنم  نیا  دـیاب  دـنک  یم  رکف  هک  تسا  يدوجوم  لـثم 

ياهزور رد  هک  درک  هسیاقم  هاش  اب  دوب ، تیلاعف  لاح  رد  قارع  ناریا و  ناـیم  يرگیجناـیم  يارب  هک  ریازجلا ، زا  ییحی  نب  ياـمیپاوه 
(. 216 ص 217 -  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ   ) .دوب هدرک  تامادقا  یخرب  ماجنا  هب  دیدهت  رخآ 

راهب 1382. باتک ، سیونتسد  هیشاح  رد  دیشر  یلعمالغ  رادرس  تشاددای  . 354 - 2
دوبن رهشمرخ  فده  دش  صخـشم  دمآ و  تسد  هب  تایلمع  نیا  ياه  کلاک  تیوک ، رد  اکیرما  زا  قارع  تسکـش  زا  دعب  . 355 - 3

.دوب رهشمرخ  زاوها -  هداج  هیدیمح و  هاگتسیا  ات  رهشمرخ  لامش  فده  هکلب 
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تاسلج زا  دوجوم  ياه  شرازگ  هب  يریگ  میمـصت  یگنوگچ  و  يریگ ، میمـصت  يارب  دوجوم  تاروصت  رکفت و  ینابم  ندش  نشور 
.دوش یم  هراشا 

لوا هسلج 

راـشتنا زا  سپ  دادرخ و  موس  زور  رـصع (1)  رد  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، نیـسحریم  هتفگ  هب  گنج  لئاسم  هرابرد  هسلج  نیلوا 
دنتسشن و نیمز  يور  رب  ماما  هشیمه  فالخرب  دش  ببس  يزوریپ  نیا  زا  ماما  يدنسرخ  .دش  لیکشت  ماما  لزنم  رد  رهشمرخ  حتف  ربخ 

يا هعطق  رگا  هک  دندرک  لالدتـسا  نینچ  هسلج  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دـش  مامت  گنج  يزوریپ  نیا  اب  هک  دوب  ناشیا  مالک  ياوتحم 
نیا هرابرد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  .داد (2)  دنهاوخن  ناریا  هب  تمارغ  زایتما و  دشابن  ناریا  رایتخا  رد  قارع  كاخ  زا 
بش لوا  .دش  میلست  نمشد  دیدرگ و  ریخست  لماک  روط  هب  رهـشمرخ  دسیون : یم  دش ، رازگرب  دادرخ  موس  هبنـشود  زور  هک  هسلج ،
ریزو تسخن  روهمج و  سیئر  ناـیاقآ  اـب  دنلاحـشوخ  یلیخ  ناـشیا  .میدرک  تروشم  گـنج  هدـنیآ  هب  عجار  میتـفر و  ماـما  تمدـخ 

اب هک  گنج ، دـقن  شرتسگ  زا  لـبق  لاس 1372 ، رد  نینچمه  ناـشیا  .میداد (3)  ماجنا  كرتشم  هبحاصم  میدوب و  اقآدـمحا  ناـمهم 
: دیوگ یم  دیسر ، دوخ  جوا  هب  یمشاه  ياقآ  يروتادیدناک  لاس 1378 و  رد  مشش  سلجم  تاباختنا 

زونه نم  هک  میتشاد  ماما  تمدخ  یمهم  رایسب  هسلج  کی  قارع ، هب  میوش  دراو  میتساوخ  هک  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  گنج  لیاوا  ام  »
یلاع ناهدنامرف  .تسا  هدشن  مه  طبـض  دوبن و  مه  عافد  ياروش  یمـسر  هسلج  الامتحا  .دشاب  هدـش  تبث  ییاج  هسلج  نآ  ما  هدـیدن 

هدرک و رارف  هتفر و  نمـشد  هک  ـالاح  بوـخ  هک  دوـب  نیا  يدـج  ثـحب  اـجنآ  .میدوـب  عاـفد  یلاـع  ياروـش  ياـضعا  دـندوب ، هـبتر ،
یتدم زا  دعب  هک  يزیچ  نیرخآ  .قارع  لخاد  میورب  میهاوخ  یم  الاح  دنا  هدش  یشالتم  شیاهورین 

119 ص :

دش مامت  هسلج  یتقو  دیوگ  یم  ناشیا  هک  دندرک  رکذ  دادرخ  موس  رصع  لالدتـسا  نیا  اب  يوسوم  سدنهم  ار  هسلج  نامز  . 356 - 1
.مدش هقطنم  مزاع  رهشمرخ ، زا  دیدزاب  يارب  سپس  مداد و  ماجنا  اجنامه  يا  هبحاصم  مدش و  جراخ  ماما  هناخ  زا  نم 

ناتسمز 78. يوسوم ، یسدنهم  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 357 - 2
موس هبنشود  زور  شرازگ  ص 18  ، 1380  / 2  / 31 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ  یناجنسفر ، یمـشاه  ربکا  . 358 - 3

دادرخ 1361.
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تایلمع هقطنم  تهج  نیا  زا  دنتـسین  مدرم  هک  دیورب  ییاهاج  نآ  دنتفگ  دنداد ، هزاجا  ماما  دـش  هک  ییاه  لالدتـسا  ثحب و  ینالوط 
« .میدرک باختنا  ار  ناضمر 

: دنک یم  هفاضا  هسلج  رد  ثحب  ماما و  رظن  دروم  رد  ناشیا  سپس 

نیا هب  لاح  ره  هب  هک  دعب  .میوشب  دراو  ام  هک  تسین  مزال  قارع  كاخ  لخاد  دـنتفگ  یم  اعطق  دوبن  نیا  راک  لوا  رد  اعقاو  ماما  رظن  »
نآ تحار  لایخ  اب  دنور و  یم  دـش ، دـنهاوخن  میلـست  میوش  یمن  دراو  ناشزرم  هب  ام  هک  دـنمهفب  رگا  اه  یقارع  هک  دندیـسر  هجیتن 

 . (1) .دننک » یم  ترارش  فرط 

اضف هک  دوش  یم  نشور  لوا  هسلج ي  هرابرد  یمـشاه  ياقآ  و  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  هلئـسم 
شنکاو هب  رتشیب  تسا و  هتـشادن  دوجو  گنج  همادا  هرابرد  یعطاـق  رکفت  روصت و  زونه  هدوب و  ناریا  يزوریپ  ریثأـت  تحت  ناـنچمه 

کی بوچراچ  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  نینچمه  .تسا  هدـش  یم  هجوت  ناریا  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  نآ  زا  رتمهم  یلامتحا و  ياـه 
هب .دش  هجوت  نادب  قارع  زا  نتفرگ  زایتما  روظنم  هب  ناریا  يرترب  هنیمز  داجیا  يارب  رتشیب  تسا و  هدوبن  تدـمدنلب  یماظن و  يژتارتسا 

نیا هب  احیولت  هعمج  زامن  رد  یتح  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  زا  دـعب  لـبق و  ناـشیا  درک و  هجوت  یمـشاه  ياـقآ  همه  زا  رتشیب  هیرظن  نیا 
هدش هتخیمآ  رگید  ثحابم  ای  مود (2)  هسلج ي  ثحابم  اب  الامتحا  هک  یمـشاه ، ياقآ  حیـضوت  فالخرب  .دوب  هدرک  هراشا  عوضوم 
ياقآ .دـشن  باختنا  تاـیلمع  يارب  یـصاخ  هقطنم  دـش و  ثحب  عوضوم  لـصا  اـهنت  دوب  هک  یتاـماهبا  لـیلد  هب  هسلج  نیا  رد  تسا ،

: دیوگ یم  ثحب  ياوتحم  هرابرد  تشادن  روضح  لوا  هسلج  رد  هچرگ  هاپس ، تقو  هدنامرف  ییاضر ،

دیهاوخ یم  هچ  يارب  هک  دـندوب  هدومرف  یلاؤس  ماما  ترـضح  میتشادـن ، روضح  میدوب (3)  رهـشمرخ  رد  اـجنآ  هک  يا  هسلج  نیلوا  »
دندوب هتفگ  ناتسود  دیهد ؟ همادا  ار  گنج 

120 ص :

ص 252. ، 1374 نارهت ، یغورف ، مساق  ششوک  هب  یگنادواج ، زار  تزع  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 359 - 1
.تسا هدش  باختنا  ناضمر  تایلمع  هقطنم  هتشاد ، روضح  مه  ناشیا  هک  مود  هسلج  رد  دیوگ  یم  ییاضر  ياقآ  . 360 - 2

دادرخ موس  خـیرات  رد  لوا  هسلج  دـهد  یم  ناـشن  عوضوم  نیمه  دوب و  هقطنم  رد  رهـشمرخ ، حـتف  ماـگنه  ییاـضر  ياـقآ  . 361 - 3
.دش نارهت  مزاع  يو  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  اریز  تسا ؛ هدش  لیکشت 
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امش رگا  دندوب  هدومرف  ماما  .دسانشب  تیمـسر  هب  ار  ام  قوقح  هک  میروایب  راشف  قارع  هب  دشاب و  نامتـسد  يزیچ  کی  ام  هکنیا  يارب 
 . (2) (1) .دینک » مامت  هطقن  نیمه  دینک  مامت  دیهاوخ  یم  رگا  دیهد  همادا  رخآ  ات  دیاب  دیهد  همادا  ار  گنج  دیهاوخ  یم 

هنیمز نیا  رد  ناشیا  .تسا  مهم  اهداهنـشیپ  زا  ماما  لیلحت  عقاو  رد  شـسرپ و  لوا و  هسلج  ثحابم  زا  ییاضر  نسحم  ياـقآ  تشادرب 
: دیوگ یم 

کی ندرک  یمخز  ینعی  گنج  همادا  دـید و  یم  ار  گنج  ناـیاپ  دـید  یمن  ار  گـنج  همادا  ناتـسود  داهنـشیپ  زا  ماـما  تقیقح  رد  »
.دید یمن  تحلصم  هب  ماما  ار  هقطنم 

نیا دینامب ، اجنآ  دیریگب و  ار  يا  هطقن  کی  دینک  یمخز  ار  نمشد  دیورب  دیهاوخ  یم  امش  تفگ  یم  کیژتارتسا  یسایس و  رظن  زا 
 . (3) .دینامب » دیابن  دیورب  رخآ  ات  دیاب  دینک  یمخز  دیهاوخ  یم  رگا  دوش ، یمن 

هدشن هتفرگ  یمیمـصت  لوا ، هسلج  رد  تسا  نشور  هچنآ  ماما ، رظن  فلتخم  هوجو  هب  هجوت  ترورـض  یبایزرا و  نیا  تحـص  زا  ریغ 
.دش لوکوم  دعب  هسلج  هب  يریگ  میمصت  گنج ، همادا  لیالد  هرابرد  ماما  شسرپ  هیلوا و  ياه  ثحب  زا  سپ  تسا و 

مود هسلج 

دنک و یم  هراشا  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  اب  سامت  نآ  زا  لبق  مود و  هسلج ي  لیکـشت  هب  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ 
لیکشت عافد  یلاع  ياروش  هسلج  ماما  رتفد  رد  ادرف  دش  رارق  دنتفرگ و  سامت  هاپـس  ینیمز و  يورین  ناهدنامرف  ههبج  زا  : » دسیون یم 
شرازگ دش » لیکـشت  ماما  رتفد  رد  عافد  یلاع  ياروش  حبـص  هد  تعاس   » هکنیا هب  هراشا  نمـض  مود  هسلج  هرابرد  ناشیا   (4) .دوش »

: دسیون یم  هسلج  يریگ  هجیتن  دروم  رد  راو  هصالخ  دنک و  یم  لقن  ار  تایلمع  جیاتن  زا  شترا  هاپس و  ناهدنامرف 

121 ص :

دنک یم  نایب  ماما  رظن  ناریا و  يریگ  میمـصت  عوضوم  هرابرد  ار  یتاحیـضوت  ناهیک  همانزور  اب  هبحاصم  رد  ییاضر  ياقآ  . 362 - 1
حتف زا  سپ  ماما  ترـضح  رظن  هرابرد  اما  دیوگ : یم  هبحاصم  رد  ناشیا  .دراد  توافت  يرادـقم  حیـضوت  نیا  اب  دـسر  یم  رظن  هب  هک 

هب ات  میهدب  همادا  ار  گنج  هنوگچ  هک  دوب  نیا  ثحب  دوبن ؛ گنج  همادا  ای  فقوت  رـس  رب  عقوم  نآ  ثحب  منک  ضرع  دـیاب  رهـشمرخ 
.میسرب نامقح 

دادرخ 1379. سوفاد ،)  ) هاپس داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 363 - 2
.نامه . 364 - 3

دادرخ 1361. هبنشراهچ 5  شرازگ  ص 8 ، ذخأم 39 ، . 365 - 4
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ینماان زا  يریگولج  يارب  میوش ، قارع  كاخ  دراو  يدودـحم  طاقن  رد  دـش  رارق  .دـش  ذاختا  میمـصت  مه  گنج  هدـنیآ  هب  تبـسن  »
« .تراسخ نتفرگ  نامدوخ و  ياهرهش 

 . (1) .میدناوخ » تعامج  هب  ماما  اب  ار  زامن  رهظ  : » دسیون یم  سپس  یمشاه  ياقآ 

یـصاصتخا يوگو  تفگ  رد  یمـشاه  ياقآ  .تسا  هدش  رازگرب  لوا  هسلج  زا  دـعب  زور  هس  دادرخ و  مشـش  رد  مود  هسلج  عقاو ، رد 
: دیوگ یم  گنج  همادا  دروم  رد  ماما  رظن  مود و  هسلج  هرابرد   (2)

علطم دادغب  نامکاح  رگا  دـنتفگ  ناهدـنامرف  دوب  ینالوط  هسلج  کی  مدوب ، مه  نم  دـنتفر  ماما  تمدـخ  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  »
.ددنسپ یمن  ار  رظن  نیا  گنج  قطنم  درک ، دنهاوخ  ترارـش  ام  هیلع  هدوسآ  لایخ  اب  میوش  یمن  روشک  نیا  كاخ  دراو  ام  هک  دنوش 

نآ ...دش » دنهاوخ  لکـشم  اهنآ  يارب  میناسرب ، بیـسآ  قارع  مدرم  هب  رگا  : » دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  حرطم  ار  یناسنا  لئاسم  ماما 
ار هسلج  تروص  نآ  ناوت  یم  دوب ، ریبد  عـقوم  نآ  نارظن  موـحرم  منک  یم  رکف  تسه  اـه  تشادداـی  ـالامتحا  دوـب ، ینـالوط  هسلج 

قارع كاخ  دراو  ام  دنتـسین  قارع  مدرم  هک  یقطانم  رد  دودـحم  تروص  هب  دـنداد  هزاجا  ماما  هک  دـش  نیا  شا  هجیتن  درکادیپ (3) 
هلجد هب  ار  دوخ  ام  ياهورین  هک  دـنداد  هزاجا  ناـشیا  .دوب  تلع  نیمه  هب  دـش  یحارط  هقطنم  نآ  رد  ناـضمر  تاـیلمع  هکنیا  .میوش 

 . (4) .میشاب » هدرک  هاتوک  ار  هلصاف  مینکب  يراک  دش  رارق  يزور  رگا  ات  دنناسرب 

اب يرگید  تاحیـضوت  رد  ناشیا  .دـنک  یم  لقن  ناهدـنامرف  عضوم  زا  اتدـمع  یلک و  ار  مود  هسلج  ثحابم  اجنیا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
: دیوگ یم  میوش  قارع  كاخ  دراو  دنرادن ، روضح  مدرم  هک  یطاقن ، زا  یخرب  رد  دنداد  هزاجا  ماما  هکنیا  هب  هراشا 

122 ص :

دادرخ 1361. هبنش 6  جنپ  شرازگ  ص 8 ، ذخأم 39 ، . 366 - 1
هک دندیسرپ  يدایز  رایـسب  ثحابم  لاس 1378 ) رد   ) یمشاه ياقآ  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  يریفـس  دوعـسم  ياقآ  . 367 - 2

قارع كاخ  هب  دورو  باتک  رد  مود ، هسلج  هرابرد  هدافتسا  دروم  شخب  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  اه  تحلـصم  اه و  تقیقح  باتک  رد 
هدش لقن  انیع   54 رد ص 55 -  رهم 1381 ، هاپس ، ییاوه  يورین  تاراشتنا  زا  دنورادهب ، يدهم  قیقحت  هب  اهدرواتـسد  اه و  ترورض 

يدنـس هنوگچیه  باتک  نتم  رد  دنا و  هدرک  رکذ  یـصاصتخا  ار  یمـشاه  ياقآ  اب  هبحاصم  همدقم ، رد  مه  باتک  نیا  رد  یلو  تسا 
.تسا هدشن  رکذ  لوق  لقن  نیا  دروم  رد 

ناشیا تدـعاسم  یمـشاه و  ياقآ  اب  وگو  تفگ  تاسلج و  ياهراون  هب  یـسرتسد  يارب  یناخمـش  ياـقآ  شـالت  دوجو  اـب  . 368 - 3
.دشن مهارف  اهراون  هب  یسرتسد  ناکما  هنافسأتم 

ص 91 و 92. نارهت ، ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 369 - 4
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میوش و یم  زوریپ  یماظن  رظن  زا  هک  دوب  نیا  لیلحت  .دندروآ  لیلد  اه  یماظن  میدرک و  توکس  يا  هنماخ  ياقآ  نم و  هسلج  نآ  رد  »
 . (1) .میدرک » یمن  ینیب  شیپ  مه  ار  عناوم 

: دیوگ یم  مود  هسلج  دروم  رد  ناشیا  زا  لقن  هب  يدبع  ياقآ  .تسا  مهم  مود  هسلج  هرابرد  اه  ینیئوخ  ياقآ  تاحیضوت 

دعب هک  موش  دنلب  متساوخ  یم  .متشاد  يرگید  راک  مدوب  هتفر  ماما  شیپ  مدوبن  هسلج  رد  الصا  نم  تفگ : اه  ینیئوخ  يوسوم  ياقآ  »
قفاوم یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  .دندرک  تفلاخم  گنج ) همادا   ) راک نیا  اب  لیلد  دنچ  اب  اجنآ  رد  ماما  ...دندمآ  گنج  ناهدـنامرف 

يدج راک  تارکاذم  رد  میناوت  یمن  دنک و  یمن  لح  ام  زا  ار  یلکـشم  نامنداتـسیا  اجنیا  ام  هک  دوب  نیا  مه  شلالدتـسا  .دوب  یلـصا 
تـسد هب  ار  قارع  كاخ  زا  یهجوت  لـباق  شخب  میورب  میهدـب و  ماـجنا  يرگید  تاـیلمع  هک  تسا  نیا  شهار  اـهنت  .میهدـب  ماـجنا 

 . (2) .مینک » هرکاذم  مینیشنب  دعب  میریگب 

يزوریپ ناکما  بسانم و  ناریا  تیعـضو  هکنیا  رب  ینبم  یتاروصت  و  دوب ، هدـننک  جـییهت  هک  روشک ، یمومع  ياضف  هب  يدـبع  سپس 
: دیوگ یم  اه  ینیئوخ  ياقآ  زا  لقن  هب  هسلج  ياوتحم  دروم  رد  دنک و  یم  هراشا  دراد ، دوجو 

، هسلج نآ  رد  دـندوب  هدـمآ  اجنآ  هک  یناسک  ینعی  ناهدـنامرف  بلاغ  وج  هکنیا  لیلد  هب  دـندرک  لوبق  دـندوب  فلاخم  هکنیا  اب  ماما  »
 . (3) .تشاذگ » مارتحا  يدنب  عمج  هب  تیاهن  رد  یلو  دروآ ، تفلاخم  رد  لیلد  جنپ  ...دندرک  لوبق  یماظن  یسایس ، ناهدنامرف 

دهد یم  ناـشن  تسا  هدـش  فیرعت  قیقد  یلیخ  ناـشیا  يارب  لاس 1363  رد  يدـبع  ياقآ  هتفگ  هب  هک  اه  ینیئوخ  ياـقآ  تاحیـضوت 
تایرظن هب  دـش ، نایب  هسلج  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تیاهن ، رد  یلو  دـندوب  فلاخم  ماما  دـندرک و  ثحب  هسلج  رد  نافلاخم  ناقفاوم و 

.دنتفریذپ دنتشاذگ و  مارتحا  عمج 

يارب لوا ، هسلج  دروم  رد  هیجوت  رب  هوالع  یمـشاه  ياقآ  ینفلت  سامت  زا  سپ  تشادـن و  روضح  لوا  هسلج  رد  هک  ییاضر ، ياـقآ 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دیشر  رادرس  .دمآ  نارهت  هب  مود  هسلج 

ترضح اب  نالوئسم  زا  یضعب  هک  لوا  هسلج  نم  دیوگ  یم  ییاضر ) ياقآ   ) ناشیا »

123 ص :

.1380  / 1 یصاصتخا 21 /  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 370 - 1
ناتسمز 1380. رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا  تلع  زا  یتمسق  شش  شرازگ  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 371 - 2

.نامه . 372 - 3
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هـسلج کی  گنج  همادا  صوصخ  رد  میهاوخ  یم  هک  دنتفگ  ینفلت  نم  هب  یمـشاه  ياقآ  ادعب  اما  مدوبن  رـضاح  الـصا  دنتـشاد  ماما 
 . (1) .متفای » روضح  هسلج  نآ  رد  زین  نم  .دیشاب  هتشاد  روضح  امش  تسا  يرورض  اذل  .میشاب  هتشاد  ماما  تمدخ 

: دهد یم  حیضوت  مود  هسلج  زا  ییاضر  ياقآ 

، يربهر مظعم  ماقم  دندوب ؛ ناتسود  زا  يا  هدع  مدیسر  نم  مود  هسلج  .میدوب  رهشمرخ  هثداح  ریگرد  نوچ  مدیسرن ، لوا  هسلج  نم  »
يارب امش  دندرک  لاؤس  ماما  اجنآ  .دندوب  داژنریهظ  ياقآ  یلیبدرا و  يوسوم  ياقآ  بانج  يوسوم و  ياقآ  اقآدمحا ، یمـشاه ، ياقآ 

.میورب میهاوخ  یم  لیلد  نیا  هب  ام  دنتفگ  دندرک ؛ یسایس  ياه  لالدتـسا  ناتـسود  زا  يا  هدع  دیورب ؟ رتولج  زرم  زا  دیهاوخ  یم  هچ 
گنج مه  رگا  اجنآ  دـنورا ، هب  میورب  زرم  زا  رگا  ام  الثم  هک  میتفگ  میدرک ؛ یماـظن  ياـه  لالدتـسا  میدـمآ  اـم  شترا و  ياـهردارب 

میدیسر اجنیا  ات  ام  هک  دنتفگ  نویـسایس  .درک  عافد  دوش  یم  دوردنورا  تشپ  دشاب ، حلـص  هن  گنج  هن  ینعی  دنکب  ادیپ  قلعم  تلاح 
میریگب ار  قارع  كاخ  زا  ییاج  دیاب  میراد  ار  ییاناوت  نیا  ام  هک  الاح  هک  دوب  نیا  ناشرظن  .تسین (2) و  نامتسد  رد  يزیچ  چیه  و 

 . (3) .دنک » لوبق  ار  ام  طیارش  مه  قارع  ات  مینک  دراو  نمشد  رب  ار  يراشف  نآ  میناوتب  ات 

: دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  يریگ  میمصت  تاسلج  یلصا  عوضوم  یصاصتخا  هبحاصم  رد  اهدعب  ییاضر  ياقآ 

گنج نایاپ  يارب  اه  لالدتسا  .میورب  زرم  فرط  نآ  هب  ای  مینامب  زرم  يور  رب  .دوب  گنج  نایاپ  هوحن  عوضوم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  »
ماما .تسا  بسانم  دـنورا  تشپ  تسین و  عافد  لباق  عضاوم  زرم ، تشپ  مینامب  رگا  درک  یم  لالدتـسا  داژنریهظ  راـسمیت  موحرم  .دوب 
هـسلج رد  نم  .دینامب  اج  نیمه  دیهاوخ  یمن  رگا  دیورب  رخآ  ات  دیاب  دـیدرک  روبع  رگا  دیـشاب  هتـشاد  يدـج  لیلد  دـیاب  دوب  دـقتعم 

 . (5) .مراد » لوبق  ار  داژنریهظ (4)  ياقآ  لالدتسا  متفگ 

124 ص :

یگنهرف تنواعم  يدسا ، رفعجدمحم  تراظن  تحت  اهدرواتـسد ، اه و  ترورـض  قارع ، كاخ  هب  دورو  دنورادهب ، يدهم  . 373 - 1
ص 155. رهم 1381 ، هاپس ، ییاوه  يورین 

ص 8 و 9. دادرم 1378 ،  35 هرامش 15 ، هچملش ، همان  هتفه  ص 6 ، ، 1380  / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 374 - 2
ص 98 و 99. ذخأم 41 ، . 375 - 3

يا هبحاـصم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتـشم  داتـس  تقو  سیئر  داژنریهظ  راـسمیت  ناـضمر  تاـیلمع  زا  سپ  . 376 - 4
اب نافلاخم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  امـش  یبرغ  ياه  هناسر  : » درک لاؤس  ناشیا  زا  راـگنربخ  هبحاـصم  نیا  رد  .درک  تکرـش  یتاـعوبطم 

یلـصا ناحارط  زا  نم  .درب  هانپ  ادخ  هب  دـیاب  غورد  نیا  تدـش  زا  : » تفگ داژنریهظ  ياقآ  .دـننک » یم  یفرعم  ناضمر  تایلمع  ماجنا 
(. 1361  / 5 شرازگ 7 /  ص 417 ، دلج 20 ، گنج ، رامشزور  « ) ...مدقتعم ما و  هدوب  قارع  كاخ  هب  دورو 

.1381  / 3  / 30 ییاضر ، نسحم  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 377 - 5
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: دیوگ یم  هدنیآ  تایلمع  يراذگ  مان  یتح  ماما و  يریگ  میمصت  هسلج و  نیمه  هرابرد  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

هب دنتفرگ  میمصت  دیهدب و  ماجنا  ناضمر  مسا  هب  دیهاوخ  یم  هک  یتایلمع  نیا  دندومرف  دنتفریذپ (1) و  ماما  دش و  یلالدتسا  اجنآ  »
 . (2) .دش » هدیشک  زرم  فرط  نآ  هب  اهزرم  زا  گنج  مینک و  روبع  اهزرم  زا  ام  هکنیا 

هعمج زاـمن  رد  دادرخ و  متفه  رد  دـعب  زور  یمـشاه  ياـقآ  گـنج ، همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  مود  هسلج ي  يرازگرب  بقاـعتم 
.دوب دادرخ  مشش  هسلج ي  تامیمصت  باتزاب  هدننک ي  نایب  عقاو  رد  هک  درک  نایب  ار  یبلاطم  نارهت 

هچ میهاوخ  یم  میناوت  یم  هکنیا  اب  مینیبب  لاح  میناوت ، یم  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  نامدوخ  اـم  دـناوت و  یم  ناریا  هک  دـندیمهف  هیقب  »
ناردارب هک  ییاهنآ  دنتـسه و  اجنآ  هک  ییاهنآ  دـهاوخن  مه  عافد  ياروش  رگا  دـنهاوخن و  مه  هدـنب  لاـثما  هدـنب و  رگا  مینکب ؟ راـک 

شوگ مه  هدنب  لاثما  هدنب و  فرح  هب  اهنآ  میتفرگ  سپ  ام  تمیق  هچ  هب  دنناد  یم  دندید و  ار  ناشدوخ  ناشدوخ ، رانک  ار  ناشدوخ 
.دننک یمن 

وت مییوگ  یم  اکیرما ، هب  ام  لاح ، ره  هب  .دنریگ  یم  میمصت  مدرم  تسا و  یمدرم  نامتموکح  ام  دنادب  مه  اکیرما  دننادب و  نایمادص 
هتشک همه  نیا   (4) يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا  وت  مییوگ  یم  مادص  هب  ای   (3) يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا 

یم هدیـشک  ایفارغج  طخ  هک  نامدوخ  زرم  تشپ  میور  یم  دـینک  یم  رکف  امـش  میتشاد ؛ هراوآ  همه  نیا  میداد ؛ تراسخ  همه  نیا  و 
؛ یتسه ام  كاخ  لخاد  زونه  .دوش  یمن  هک  روجنیا  هدب ؟ تمارغ  مییوگ  یم  رود  نیا  زا  میتسیا ؛ یم  هدش 

125 ص :

فقوت اب  گنج  همادا ي  دندرک  قیدصت  دنتفریذپ و  ار  اه  یماظن  قطنم  يریگ  میمصت  رد  ماما  تسا  دقتعم  یمـشاه  ياقآ  . 378 - 1
(. ص 14 ، 80  / 2  / 17 یمالسا -  يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ   ) .درادن یماظن  قطنم  يزرم ، طخ  تشپ 

ذخأم 41. . 379 - 2
يارب اکیرما  تامادـقا  اه و  تسایـس  قارع ، اب  اکیرما  گنج  بقاعتم  یلو  دوبن  صخـشم  شـسرپ  نیا  خـساپ  نامز  نآ  رد  . 380 - 3

.تسا هدرک  صخشم  ار  شسرپ  نیا  خساپ  قارع ، میژر  مادص و  طوقس 
زا هدافتسا  اب  اه  یقارع  تفریذپ و  ار  همانعطق ي 598  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  داد  ینامز  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  مادص  . 381 - 4

تمس هب  يورـشیپ  روشک و  برغ  هقطنم ي  رد  تایلمع  ماجنا  يارب  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  زا  ینابیتشپ  رب  هوالع  تصرف 
.دنشاب هتشاد  رترب  عضوم  هرکاذم  ماگنه  دننک و  فرصت  ار  زاوها  رهشمرخ و  ات  دندرک  ناریا  كاخ  دراو  ار  قارع  شترا  نارهت ،
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تـسا هام  تسیب  ام  رهـش  تفن  زونه  تساهنآ ؛ تسد  یثلثم  کی  اـم  روشک  یبرغ  بونج  هطقن ي  نیرخآ  رد  ناتـسزوخ و  رد  زونه 
ایند رد  سک  چیه  مینک  نوریب  ار  اهنیا  هک  یتقو  هزات  .میراد  راک  ام  زونه  اهنآ و  تسد  اهاج  زا  یلیخ  زونه  دنرب  یم  ار  شیاه  تفن 

يزاین هک  میتفگ  ام  .میراد  یم  هگن  شزرم  تشپ  ار  ناریا  مینک و  یم  یساملپید  تکرح  دیوگب  هک  دنزن  لوگ  ار  دوخ  دنکن و  رکف 
رظن فرص  میناوت  یمن  ینعی  مینک  یمن  رظن  فرص  هک  ار  نامقح  اما  ینغ ، مه  تسا و  عیـسو  مه  نامدوخ  كاخ  میرادن ؛ كاخ  هب 

 . (1) .دنک » یمن  رظن  فرص  ادخ  مینک  رظن  فرص  مه  ام  میهاوخب  رگا  مینک ؛

اـه و يزوریپ  نیا  هب  شنکاو  زا  ینارگن  قارع و  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  مئـالع  ناـمه  یمـشاه  ياـقآ  نانخـس  يزکرم  هتـسه ي 
ناریا یماظن  يرترب  دوب و  هدش  صخشم  ناریا  هب  قارع  زواجت  زاغآ  اب  نآ  یلصا  رصانع  هک  دوب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  رب  دیکأت 

نانخـس لیلد ، نیمه  هب  دـیامن (2)  لابند  رترب  عضوم  زا  يدـج و  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ناریا  اـت  درک  مهارف  ار  ناـکما  نیا  عقاو  رد 
تاقالم زا  سپ  ناشیا  هک  نانچ  .دوب  قارع  نایماح  دیدهت  رادشه و  نینچمه  ناریا و  يرترب  تردق و  رب  دیکأت  يواح  یمشاه  ياقآ 

: تفگ ینانخس  رد  ماما  اب 

اجنآ ات  میریگب  دادـغب  رد  ار  نامقوقح  دـشاب  رارق  رگا  میریگب  ار  نامیاه  هتـساوخ  هک  میور  یم  شیپ  قارع  كاخ  رد  اـجنآ  اـت  اـم  »
يراک دنتـسه  هطـساو  هک  ینایاقآ  نیا  میدید  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  دوشب و  مامت  دوز  گنج  هک  میهاوخ  یم  ام  .تفر  میهاوخ  شیپ 

ار وا  ات  میروایب  مادص  هب  یماظن  ياهراشف  هک  میداد  صیخشت  ار  لح  هار  مینک و  لح  ار  هلئسم  نامدوخ  دنتفرگ  میمـصت  دننک  یمن 
 . (3) .مینک » میلست 

شسرپ يریگ  میمصت  لصا  زا  اهنت  عوضوم  نیا  یسررب  دقن و  رد  زاغآ  رد 

126 ص :

.1361  / 3 مود 7 /  هبطخ  ص 286 و 287 ، نارهت ، هام 1362 ، يد  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 382 - 1
نیب نامزاس  سالجا  نیمتـشه  تصـش و  رد  تلود  يوگنخـس  تقو و  یعاـمتجا  روما  راـک و  ریزو  یلکوت ، دـمحا  ياـقآ  . 383 - 2
نمض ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  يوگنخـس  ناونع  هب  سالجا  نیا  رد  دوخ  تاراهظا  رد  دادرخ 1361 ، رد  ونژ  رد  راک  یللملا 

هزاجا مالـسا  هک  یقیرط  ره  هب  ار  دوخ  قح  : » دـیوگ یم  تسین  یبلط  هعـسوت  لابند  هب  ناریا  دـنک  یم  مالعا  تردـق  عضوم  زا  هکنیا 
كاخ هب  دورو  « ) .دوب دهاوخ  قارع  ثعب  میژر  طوقـس  قح ، قاقحا  نیا  يرهق  هجیتن  هک  میتسه  نئمطم  تفرگ و  میهاوخ  دـهد  یم 

(. ص 15 اهدرواتسد ، اه و  ترورض  قارع ،
ص 14 و 15. ذخأم 49 ، . 384 - 3
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شرتسگ و هب  اهنت  نآ  هب  خساپ  هک  دش  رجنم  يدیدج  ياه  ثحب  تاعالطا و  هئارا  هب  اجیردت  تاراهظا  نیا  هب  شنکاو  دش (1)  یم 
رد رضاح  ياه  تیصخش  لالدتسا  و  گنج » همادا ي  هرابرد  ماما  رظن   » عوضوم ود  هب  دنور ، نیا  رد  .دیماجنا  اه  شـسرپ  نیا  قیمعت 

عوضوم ود  هتبلا  دـش ؛ هجوت  رگید  تاعوضوم  زا  رتشیب  گنج » همادا ي  دروم  رد  ناـیماظن  نارادمتـسایس و  رظن   » ناونع تحت  هسلج 
عوضوم نیا  رب  رتشیب  دننک  یم  ثحب  شسرپ و  ماما  رظن  هرابرد  هک  یناسک  .دنتـسه  توافتم  نآ  نارگـشسرپ  نابطاخم و  هدش و  دای 

هرابرد اما  دنداد ، رییغت  ار  ماما  رظن  یماظن ، یسایس و  زا  معا  نالوئـسم ، یلو  دوب  فلاخم  گنج  همادا ي  اب  ماما  هک  دننک  یم  دیکأت 
میمـصت رد  اهنآ  تیلوئـسم  یترابع  هب  شقن و  دروم  رد  یماظن  یـسایس و  نالوئـسم  ناـیم  هلداـجم  یعون  عقاو ، رد  مود ، عوضوم  ي 

.تسا هجوت  دروم  يریگ 

نارادمتسایس و شقن  لالدتسا و  هب  نآ ، زا  سپ  مینک و  یم  یسررب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد  ماما  رظن  ادتبا ، رد 
.دش دهاوخ  هراشا  يریگ  میمصت  نیا  رد  نایماظن 

گنج همادا ي  هرابرد ي  ماما  رظن 

دمحا دیس  موحرم  عقاو  رد  راکشآ ، تروص  هب  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  نوماریپ  ماما  رظن  هرابرد  ثحب  هدننکزاغآ ي 
نیا زا  شیپ  دش (2)  رشتنم  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  رد  راب  نیتسخن  يارب  لاس 1374  رد  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  ینیمخ 
نیا داد و  لکش  ماما  تایرظن  هرابرد ي  ار  يدیدج  نامتفگ  اقآدمحا  دیـس  تاراهظا  یلو  دش  یم  لقن  ماما  رظن  یتابثا  هجو  هشیمه 

ناشیا .داد  رییغت  ار  دوخ  رظن  گنج  نالوئـسم  يراشفاپ  رثا  رب  یلو  دوب  فلاخم  گنج  همادا ي  اب  ماـما  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت 
: دیوگ یم  هبحاصم  نیا  رد 

اما .دوش  مامت  گنج  تسا  رتهب  هک  دندوب  دقتعم  ماما  رهشمرخ  لباقم  رد  »

127 ص :

.نایدرود دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  کن : . 385 - 1
هداد رارق  یمالـسا  يروهمج  همانزور ي  رایتخا  رد  راـشتنا  يارب  هدرک و  هیهت  هاپـس  یتاـعوبطم  روما  رتفد  ار  هبحاـصم  نیا  . 386 - 2

.تسا
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.میریگب قارع  زا  ار  نامدوخ  تمارغ  میناوتب  ات  میورب  دوردـنورا )  ) برعلا طش  رانک  ات  دـیاب  ام  هک  دـنتفگ  گنج  نالوئـسم  هرخالاب 
یعضو نیا  اب  گنج  نیا  رگا  هک  دینادب  دیهدب  همادا  ار  گنج  امش  هک  تسانب  رگا  دنتفگ  یم  دندوبن و  قفاوم  راک  نیا  اب  الصا  ماما 

همادا صاخ  يا  هطقن  ات  ار  گنج  نیا  دیاب  ام  تسین و  یندش  مامت  گنج  نیا  رگید  دیوشن ، قفوم  امـش  دبای و  همادا  دیراد  امـش  هک 
 . (1) .تسا » گنج  نایاپ  يارب  عقوم  نیرتهب  هدمآ  شیپ  رهشمرخ  حتف  هیضق  هک  مه  نالا  میهدب و 

ياقآ گنج ، يداقتنا ، نامتفگ  شرتسگ  مشش و  سلجم  رد  یگدنیامن  يارب  یمـشاه  ياقآ  يروتادیدناک  زا  سپ  لاس 1378 و  رد 
، اقآدـمحا دیـس  تاراهظا  هب  دانتـسا  اب  دـمآ ، رازاب  هب  لاـس 1379  رد  هک  شوپخرـس ، باـنجیلاع  دوخ  باـتک  تـالاقم و  رد  یجنگ 

: دسیون یم  دنک و  یم  دقن  ار  یمشاه  ياقآ  عضاوم 

دمحا دیس  جاح  هک  یلاح  رد  دراذگ  یم  ماما  هدهع  هب  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تیلوئسم  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  »
هبحاصم رد  ینیمخ  ماما  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماقم  مئاق  يراصنا  یلعدمحم  ياقآ  اهدعب   (2) ...دندومرف » هر )  ) ینیمخ

: دیوگ یم  ینیمخ  دمحا  جاح  موحرم  رظن  هرابرد ي  يا 

« .دوب گنج  فقوت  رب  ناشرظن  ادتبا  رهشمرخ  حتف  زا  دعب  ماما  هک  مدینش  اقآدمحا  جاح  زا  یصوصخ  یمومع و  تاسلج  رد  »

: دیوگ یم  نآ  ياه  باتزاب  هبحاصم و  راشتنا  هب  هجوت  اب  يراصنا  ياقآ 

رد اهنیا  .دـنا  هدرک  در  ار  گنج ) همادا ي  اب  ماما  تفلاـخم   ) هیـضق نیا  هک  مدـناوخ  اـه  هدـنامرف  دارفا و  یخرب  تاراـهظا  رد  اریخا  »
(3) .منک » یم  رظن  فرـص  نآ  نایب  زا  العف  هک  دراد  دوجو  هطبار  نیمه  رد  مه  يا  هلدا  .دنا  هدرک  شومارف  ای  هدوبن  عوضوم  نایرج 

.

هدوب توافتم  فده  ود  اب  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  نانخـس  لوق  لقن  و  گنج ، همادا ي  هرابرد ي  ماما  تایرظن  هب  هجوت  عقاو ، رد 
دوب و گـنج  همادا ي  فلاـخم  ماـما  هک  دوـش  یم  داـقتنا  گـنج  همادا ي  هب  يریگ  میمـصت  زا  ضرف  نیا  اـب  لوا  درکیور  رد  .تسا 
یـسایس و لالدتـسا  اب  هاپـس ، تقو  هدـنامرف  ییاضر ، ياـقآ  و  سلجم ، تقو  سیئر  یمـشاه ، ياـقآ  هلمج  زا  رگید  ياـه  تیـصخش 

ار ماما  رظن  یماظن 

128 ص :

، باتفآ لیلد  باتک  زا  لقن  هب  یبهذـم » یلم -   » یتنرتنیا تیاس  رد  نینچمه  ، 1374  / 2  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 387 - 1
.تسا هدش  لقن  ینیمخ  دمحا  دیس  اقآ  موحرم  تاراهظا 

ص 21. ذخأم 49 ، . 388 - 2
ص 5. ، 1381  / 11 هبنشود 21 /  باختنا ، همانزور  . 389 - 3
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.دریگ یم  یشیپ  نآ  يریگ  میمصت  تیهام  زا  داقتنا  رب  گنج  یماظن  یـسایس و  تیریدم  زا  داقتنا  شور  نیا  رد  .دنا (1)  هداد  رییغت 
تاـیرظن و هب  يریگ  میمـصت  تیلوئـسم  زا  عاـفد  يارب  هک  لکـش  نیدـب  .دوش  یم  هدـهاشم  فدـه  ود  زا  یبیکرت  مود ، درکیور  رد 

لوق لقن  زا  یخرب  دوب  گنج  همادا ي  فلاخم  ماما  هک  عوضوم  نیا  یفن  يارب  لاح ، نیع  رد  .دوش  یم  دانتـسا  ماما  راـتفر  عضاوم و 
.دوش یم  نایب  هدافتسا و  ماما  ياهرظن  زا  اه  لیلحت  ریسفت و  اه و 

ادـتبا رد  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یبلاطم  ماما ، اب  تاقالم  شرازگ  دوخ و  تارطاـخ  باـتک  رد  یمـشاه  ياـقآ 
ثحب يو و  رارف  ای  مادـص  طوقـس  تاعیاش  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  ياضف  رد  ناشیا  .تسا  هدوب  گنج  همادا ي  اـب  فلاـخم 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  نیدرورف  زور 12  رد  ماما  اب  ماما  اب  تاقالم  هب  قارع  هدنیآ ي 

 . (2) .دنا » فلاخم  قارع  كاخ  لخاد  هب  دورو  اب  ماما  .مدرک  تروشم  ناشیا  اب  گنج  هدنیآ  دروم  رد  ماما  اب  تاقالم  رد  »

حرط يارب  میدرک و  تاـقالم  ماـما  اـب  : » دـسیون یم  نیدرورف  زور 13  رد  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  لیکـشت  هراـبرد  سپـس  ناـشیا 
نیا هجیتن ي  هب  همادا  رد   (3) .دنیوگب » ار  ناشرظن  دننک و  یـسررب  ار  عوضوم  ادرف  ات  هک  دش  رارق  قارع ، كاخ  هب  دورو  تایلمع و 

.تسا تاسلج  نیمه  همادا ي  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنک  یم  هراشا  یثحب  هب  ییاضر  نسحم  ياقآ  اما  .تسا  هدشن  يا  هراشا  هسلج 
میدیسر و ماما  تمدخ  سدقملا  تیب  تایلمع  یحارط  اب  نامزمه  : » دیوگ یم  ناشیا 

129 ص :

یثحابم هب  هجوت  اب  هاش  نامز  نایماظن  زا  يدوبهب  دسا  هک  نانچ  .دـننک  یم  نایب  زین  بالقنادـض  دارفا  یتح  ار  عوضوم  نیا  . 390 - 1
ياقآ میشاب  هتشاد  دای  هب  رگا  عقوم  نامه  رد  : » دیوگ یم  هسنارف  ویدار  اب  هبحاصم  رد  دش  یم  حرطم  لخاد  رد  گنج  هرابرد ي  هک 

ینیمخ و ماما )  ) رظن اب  هتبلا  دهدب ؛ همادا  ار  گنج  تسناوت  یم  هک  دوب  ییاهنت  تردق  حالطصا  هب  هراک و  همه  یناجنـسفر  یمـشاه 
نیا دوب ، یناجنـسفر  ياقآ  رظن  ریز  هک  گنج ، یلاع  ياروش  دوشب ، قارع  كاـخ  دراو  هک  تساوخ  لـیلد  ینیمخ  ياـقآ  هک  یعقوم 

، دننک قارع  كاخ  دراو  ار  گنج  هک  درک  تقفاوم  ینیمخ  ماما )  ) هک دندروآ  یلیالد  ییاضر  نسحم  هلمج  زا  لماوع  ریاس  اروش و 
ياـقآ صخـش  نیا  دـنک ، ادـیپ  همادا  گـنج  هک  هدرک  دـعاقتم  ار  ینیمخ  ماـما  هک  یـسک  نآ  هدروآ و  ار  لـیالد  نآ  هک  یـسک  نآ 

تردابم حالطـصا  هب  راک  نیا  هب  هحلـسا  دـیرخ  گنج و  همادا  يارب  تسود  قیفر  ییاضر و  ياقآ  يراکمه  اب  هک  تسا  یناجنـسفر 
(. 1378  / 12 ربخ 14 /  ص 6  ، 1378  / 12  / 16 هناگیب ، ياه  هناسر  نتلوب  یسایس ، تنواعم  ربخ -  يزکرم  دحاو  « ) .دندرک

هبنشراهچ 11 شرازگ  ص 10 ، ، 1380  / 2  / 20 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  . 391 - 2
نیدرورف 1361.

.1361  / 1 هبنش 22 /  جنپ  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 2  / 22 نامه ، . 392 - 3
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زین قارع  كاخ  هب  یلاغشا  ياهرهش  قطانم و  يزاسدازآ  رب  هوالع  دیاب  زواجت  عفد  روشک و  تینما  لماک  نیمأت  روظنم  هب  هک  میتفگ 
میداد هئارا  ماما  هب  ار  دوخ  لیالد  ام  یلو  دراد »؟ یموزل  هچ  هن  : » دـندومرف ماما  یلو  میهد  رارق  راشف  تحت  ار  نمـشد  میوشب و  دراو 
بوخ تسه  يروط  نیا  بلطم  رگا  : » دندومرف ماما  .مینک  عافد  دنفادپ و  ییاج  رد  دیاب  مینکب  عافد  روشک  زا  میهاوخب  رگا  میتفگ  و 

 . (1) .میورب » شیپ  تسه  نانیمطا  هک  ییاج  نآ  ات  دیاب  عافد  يارب  ام  تسا و  یتسرد  فرح  کی  نیا 

دوب ماما  رکفت  ینابم  رتشیب  هک  ار  یبلاطم  ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  لاس 1372  رد  دش  ببس  ماما  تایرظن  هرابرد ي  ثحب  همادا ي 
زا روبع  اب  ماما  تقفاوم  يریگ و  میمـصت  یتخـس  ماما و  اب  عافد  یلاع  ياروش  ياضعا  ناهدنامرف و  هسلج ي  هب  ناشیا  .دـندرک  نایب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  زرم 

گنج هک  دـندوبن  قفاوم  دـنوش ، دازآ  قارع  مدرم  همه ي  دنتـساوخ  یم  نوچ  یلو  .دراد  یعاـفد  تیهاـم  اـم  گـنج  دـندومرف  یم  »
مه رخآ  دـنریذپب ، هک  دوب  لکـشم  ناشیارب  زرم  زا  روبع  اما  .دـنوش  دازآ  قارع  مدرم  ات  دـنک  ادـیپ  همادا  دـنتفگ  یم  .دـنوش  لـیطعت 

ام فدـه  هلجد  زا  روبع  میدوب و  هدرک  یحارط  دـنورا  ات  ار  ناضمر  تایلمع  ام  اذـل  دنـشابن ، مدرم  هک  ییاـجنآ  دـنتفریذپ ، دودـحم 
 . (2) .دوبن »

روبع وس  کی  زا  ماما  هک  انعم  نیدب  دنا ؛ هدرک  هراشا  نآ  همادا ي  گنج و  هرابرد ي  ماما  هشیدنا ي  فلتخم  داعبا  هب  یمشاه  ياقآ 
قارع مدرم  يدازآ  هب  دـندوبن و  قفاوم  نآ  فقوت  اب  رگید ، يوس  زا  دنتـسناد و  یم  گنج  یعافد  تیهاـم  رییغت  ياـنعم  هب  ار  زرم  زا 

زرم زا  روبع  اب  .دوش  ماجنا  دنـشاب  هتـشادن  روضح  قارع  مدرم  هک  يا  هقطنم  رد  تایلمع  هک  طرـش  نیا  اب  ماجنارـس  .دندیـشیدنا  یم 
لحم تـیعمج و  زا  یلاـخ  هـک  هناـخدور  اـت  زرم  لصافدـح  رد  هرـصب  قرـش  هـقطنم ي  دـش  ببـس  رما ، نـیمه  .دـندرک و  تقفاوـم 

.دوش باختنا  دوب ، ینوکسمریغ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  زرم  زا  روبع  اب  ماما  تفلاخم  لیالد  زا  رت  فافش  رگید  ياج  رد  یمشاه  ياقآ 

فقوتم لاح ، نیع  رد  دنوش و  قارع  كاخ  دراو  ام  ياهورین  هک  دندوبن  قفاوم  ماما  »

130 ص :

.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 216 ، ذخأم ، . 393 - 1
ص 249. ، 40 ذخأم ، . 394 - 2
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.دوش یم  ادیپ  لاکشا (1)  دنچ  دیوش  قارع  دراو  امش  رگا  دنتفگ : یم  دنتشادن ، لوبق  مه  ار  گنج  ندرک 

.تسام كاخ  رد  زواجتم  میراد و  قحرب  عضوم  یللملا  نیب  ظاحل  زا  نالا  الوا :

.دوش یم  راوشد  ام  راک  دنریگ و  یم  رارق  مادص  رس  تشپ  دنتسه ، ام  اب  اه  یضعب  دنتسین و  قفتم  هک  اه  برع  : ایناث

رگزواجت ناونع  هب  ام  هب  تروص  نآ  رد  دنتسه  ام  اب  نالا  هک  ییاهنآ  دننک و  یمن  لمحت  ار  دوخ  نیمزرس  فرصت  قارع  مدرم  اثلاث :
« .دننک یم  هاگن 

 . (2) .دننیب » یم  بیسآ  قارع  هانگ  یب  مدرم  اعبار :

اب ماما  هک  تسا  دـقتعم  گنج  لصا  دروم  رد  دـنک ، یم  رکذ  گنج  همادا ي  اب  ار  ماما  تفلاخم  لیالد  یمـشاه  ياقآ  هک  یلاـح  رد 
هکنیا هب  رظن  .دـنک  ثحب  ناـشیا  اـب  گـنج  متخ  دروم  رد  داد  یمن  هزاـجا  سک  چـیه  هب  اـساسا  دوب و  قفاوم  گـنج  همادا ي  لـصا 

: دیوگ یم  ینانخس  رد  ناشیا  دنتسناد  یم  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  یلصا  لماع  ار  یمشاه  ياقآ  نادقتنم 

نیا دمآ  شیپ  عقوم  نآ  هک  يا  هلئسم  اهنت  مدوب ، عافد  یلاع  ياروش  رد  ماما  هدنیامن  مدوبن  گنج  لوئسم  نم  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  »
دنداد یمن  هزاجا  الـصا  ماما  ار  گنج  لصا  یلو  دـنوش  قارع  كاخ  دراو  ام  ياـهورین  هک  میتسین  قفاوم  اـم  دـندومرف  ماـما  هک  دوب 
هکنیا ای  دـیا  هدرک  شومارف  ار  ماما  ياه  فرح  اـی  امـش  بوخ  سب ، شتآ  اـی  دوش  فقوتم  گـنج  هک  دـنک  ثحب  ناـشیا  اـب  یـسک 
گنج هک  دنک  ثحب  ناشیا  اب  هک  دـنداد  یمن  هزاجا  یـسک  هب  هظحل  کی  یتح  ماما  .دـنریگ  یم  هدـیدن  ار  نآ  ار  نایاقآ  زا  یـضعب 

 . (3) .دوش » فقوتم 

تارطاخ رد  نارحب  زا  روبع  باتک  رد  نیا  زا  شیپ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  گنج  همادا ي  رب  ینبم  ماما  رظن  رب  یلاح  رد  یمـشاه  ياقآ 
دنچ اهنت  1360 و   / 1 زور 13 / 

131 ص :

هب لیام  يددـعتم  لیالد  هب  انب  ماما  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  لاس 1379  رد  تیالو  ناوریپ  شیامه  رد  یمـشاه  ياقآ  . 395 - 1
دراو رگا  دنتفگ  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندرک  هئارا  يوق  ياه  لالدتـسا  زین  دوخ  رظن  نیا  تابثا  يارب  دندوبن و  قارع  كاخ  هب  دورو 
قارع مدرم  تسا  نکمم  نینچمه  دـننک ؛ یم  یفرعم  رگلاغـشا  ناونع  هب  ار  ام  ایند  رد  دنتـسیا و  یم  ام  لباقم  رد  بارعا  میوش  قارع 

(. ص 3 ، 1361  / 3  / 4 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  « ) .دننک يدردمه  راهظا  مادص  اب  مه 
ص 90 و 91. ذخأم 45 ، . 396 - 2

ص 11. ، 1378  / 10 یمالسا 1 /  يروهمج  همانزور  . 397 - 3
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: دسیون یم  ماما  رظن  هرابرد ي  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  دعب  زور 

 . (1) .میئایب » هاتوک  ام  هک  دنناد  یمن  حالص  دوش  مامت  رتدوز  گنج  دنلیام  کنیا  ینیمخ  ماما  »

 . .تسا (2) هتشاد  دوجو  ضقانت  یعون  نایم  نیا  رد  تسا  دقتعم  یمشاه  ياقآ  لیلد ، نیمه  هب 

تسا فلتخم  داعبا  هب  ناشیا  هجوت  ساسا  رب  گنج  هرابرد ي  ماما  رکفت  رد  یگناگود  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یمشاه  ياقآ  تاراهظا 
ماما هیلوا  عضاوم   » هک تسا  رظن  نیا  رب  زین  يراصنا  یلعدـمحم  ياقآ  .دـنتفرگ  يدـج  میمـصت  ماجنارـس  عاضوا  رییغت  اب  الامتحا  هک 

: دنک یم  هفاضا  ناشیا  .دوب » هدش  مالعا  گنج  زاغآ  زا  هک  دوب  یطیارش  ریاس  نیمأت  هب  طورشم 

نامزاس تینما  ياروش  عضوم  اصوصخ  مادـص و  عضوم  ناهدـنامرف و  گنج و  روما  نالوئـسم  ناسانـشراک و  لالدتـسا  هب  هجوت  اب  »
ناسانـشراک و ياه  یـسررب  زا  سپ  ماما  اتیاهن  دـنک ، نیمأـت  ار  ناریا  طیارـش  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  عاـضوا  داد  یم  ناـشن  هک  لـلم 
دنتشاذگ و هحص  ناریا ، قح  هب  یقطنم و  طیارش  نیمأت  ات  عافد  همادا  رد  ار  نالوئسم  عضوم  دنا ، هتشاد  هک  ییاه  تروشم  ثحابم و 

عافد اوق ، لک  یهدنامرف  ماقم  رد  هناعطاق و  گنج  نایاپ  ات  يدیدرت  نیرتمک  نودب  هتـشذگ  نوچمه  زین  سپ  نآ  زا  دـندرک و  مالعا 
 . (3) .دندرک » یهدنامرف  ار  سدقم 

زج يرظن  چیه  یـسایس  رظن  زا  ماما  ترـضح  : » تسا دـقتعم  زین  ییاضر  ياقآ  گنج  همادا ي  رب  ماما  رظن  هرابرد ي  تروص ، ره  رد 
ماـما رگا  (5) و  .دنتـشادن » يرظن  ینیمخ  ماـما  دوـبن و  حرطم  گـنج  ناـیاپ  ثـحب  ناـمز  نآ  رد   » (4) و .دنتـشادن » گـنج  همادا ي 

.دنتسه ممصم  ناشتاداهنشیپ  رد  ردقچ  دوش  صخـشم  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  دندرک  شـسرپ  يریگ  میمـصت  هسلج ي  رد  نالوئـسم 
: دنک یم  هفاضا  ناشیا   (6)

یم ناـشدوخ  میمـصت  هب  یتقو  ماـما  هدوبن ، رثؤم  یکیژتارتسا  رظن  زا  یلو  هدوب ، رثؤم  یکیتکاـت  رظن  زا  تسا  نکمم  اـم  تاـشرازگ  »
 . (7) .دندرک » یم  لمع  ار  میمصت  نآ  دندیسر 

132 ص :

ص 54. ، 1378 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  نارهت ، نارحب ، زا  روبع  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  . 398 - 1
.1380  / 1 یناجنسفر 21 /  یمشاه  ربکا  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 399 - 2

ذخأم 59. . 400 - 3
ص 16. ، 1387  / 12  / 14 زورما ، حبص  همانزور  انسیا ، يرازگربخ  زا  دیدزاب  رد  ییاضر  نسحم  . 401 - 4

ص 16. ، 1382  / 2  / 15 ناسارخ ، همانزور  . 402 - 5
ص 6. ، 1380  / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 403 - 6

ذخأم 41. . 404 - 7
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هکنیا یلو  دـندرک ، یم  هدافتــسا  تاـشرازگ  زا  ماـما  : » دـیوگ یم  ییاـضر  ياـقآ  تاـعالطا  اـه و  شرازگ  ریثأـت  هراـبرد  نـینچمه 
ماما هک  تسا  رظن  نیا  رب  ناشیا  لاـح  نیع  رد   (1) .منک » یم  رد  الماک  ار  نیا  نم  دـشاب ، هدرک  لیمحت  ماما  هب  ار  يزیچ  تاـشرازگ 

 . .درک (2) یمن  لیمحت  نالوئسم  هب  ار  دوخ  تایرظن  الباقتم 

نارحب جوا  رد  ماما  .دریگب  رارق  راشف  تحت  هک  دوبن  یسک  ینیمخ  ماما  دنک  یم  هراشا  يراصنا  ياقآ  هک  نانچ  تایرظن  نیا  زا  غراف 
هب یعوضوم  یتقو  دروم  دـنچ  رد  یتح  .تفرگن (3)  میمـصت  يدحا  راشف  تحت  هاگ  چـیه  دوخ  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  بالقنا  ياه 
نآ هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  اهدعب  یلو  دنتفریذپ  ار  عوضوم  دندادن و  ناشن  یـشنکاو  نامز  نآ  رد  دـنچ  ره  دـش  لیمحت  ناشیا 
هب ار  ناـگمه  دـندرک (4) و  بوصنم  تقوم  تلود  يریزو  تسخن  هب  ار  ناگرزاب  سدـنهم  هک  یلاح  رد  ماـما  ـالثم  .دـندرک  هراـشا 

اه و تسپ  ندرپس  رد  بالقنا  لوا  تامیمـصت  زا  یـضعب  هک  منک  یم  فارتعا  : » دندومرف اهدعب  دـندناوخارف ، تلود  نیا  زا  تیامح 
راثآ یخلت  هک  تسا  هدوب  یهابتـشا  دنتـشادن  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  هب  یعقاو  صلاخ و  هدیقع  هک  یهورگ  هب  روشک  مهم  روما 

دـندوب و فلاخم  ماما  ردـص  ینب  يروهمج  تسایر  يرظتنم و  ياقآ  یماقم  مئاق  هراـبرد ي  اـی   (5) .دور » یمن  ناـیم  زا  یتحارب  نآ 
حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد ي  هاگ  چیه  ناشیا  یلو  .دندرک (6)  نایب  اهدعب  ار  عوضوم  نیا  دندادن و  يأر  ردص  ینب  هب  یتح 
نایب ناشیا  زا  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  ثحب  مامتا  زا  سپ  یمیقتسم  لقن  هنوگ  چیه  دندرواین و  نابز  رب  ینخس  رهشمرخ 

میمـصت تاسلج  رد  تارکاذـم  ياوتحم  رب  رظان  عقاو  رد  تسا  هدـش  لقن  ینیمخ  دـمحا  دیـس  ياـقآ  موحرم  زا  هچنآ  تسا و  هدـشن 
طیارش نآ  رد  گنج  هفرط  کی  فقوت  هک  دنـسر  یم  يدنب  عمج  نیا  هب   » یتقو تارکاذم  نیمه  رد  ماما  هکنیا  نمـض  .تسا  يریگ 

ناریا و نایز  هب 

133 ص :

.نامه . 405 - 1
ص 1. ، 1379  / 3  / 2 ناریا ، همانزور  رهشمرخ ،» يدازآ  شیامه   » شرازگ . 406 - 2

ص 5. ، 1381  / 11  / 21 باختنا ، همانزور  . 407 - 3
دوب يدراوم  زا  مه  ناگرزاب  يریزو  تسخن  هلئـسم  : » دـیوگ یم  ناهیک  همانزور  اب  وگو  تفگ  رد  ییابطابط  قداص  ياـقآ  . 408 - 4

(. ص 12 ، 1381  / 11  / 15 ناهیک ، « ) .دنتفریذپ ار  عمج  رظن  دوخ ، توافتم  هاگدید  مغر  هب  ماما  هک 
ص 30. ذخأم 49 ، . 409 - 5
ص 31. ذخأم 49 ، . 410 - 6
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گنج رارمتسا  اب  ماما  تقفاوم  تابثا  يارب  اه  یـسررب  زا  یخرب  رد  یتح  .دنتفرگ (2)  ار  ییاهن  میمصت   (1) .تسا » زواجتم  دوس  هب 
: دندومرف هک  تسا  هدش  هراشا  لاس 1367  رد  ماما  هینایب ي  هب  نافلاخم  رظن  هب  خساپ  رد 

 . (3) .میتسین » دوخ  درکلمع  زا  نامیشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  ام  »

نایماظن نارادمتسایس و  رظن 

، لوا شرگن  رد  .تسا  تواـفتم  درکیور  عضوم و  ود  رگناـیب  .تسا  هدـش  ثحب  نونکاـت  هک  ناـیماظن  نارادمتـسایس و  تاـیرظن  نآ 
یـسایس و لالدتـسا  اب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  رد  دوب و  اهنآ  هدـهع ي  رب  يریگ  میمـصت  هک  تسا  یناـسک  هب  هجوت 

تیلوئـسم دنک و  یم  مهتم  ار  لباقم  فرط  کی  ره  نارادمتـسایس  نایماظن و  مود ، شرگن  رد  .دنداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ماما  یماظن 
يارب يریگ  میمصت  رد  یماظن  ناهدنامرف  یسایس و  نالوئـسم  لاح ، نیع  رد  .دناد  یم  يرگید  هجوتم  ار  گنج  همادا ي  رب  میمـصت 

ای همادا  ترورض  هرابرد ي  یگناگود  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  ییاضر  ياقآ  هک  نانچ  .دندوب  هدیـسر  یلک  قفاوت  هب  گنج  همادا ي 
: دیوگ یم  دنک و  یم  رد  ار  گنج  همتاخ 

نآ قفاوم  يا  هدع  فلاخم و  يا  هدـع  هدـش و  حرطم  یحلـص  داهنـشیپ  هک  تشادـن  دوجو  ثحب  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  الوصا  »
 . (4) .مینک » روبع  زرم  زا  دیاب  ام  هک  دوب  نیا  ناشرظن  عافد  یلاع  ياروش  ياضعا  همه  طیارش  نآ  رد  .دنشاب 

: دیوگ یم  تینما ، یلاع  ياروش  ریبد  یناحور ، رتکد  ياقآ  دنا  هدرک  حرطم  اه  یماظن  هچنآ  اه و  لالدتسا  هرابرد ي 

تیعضو دوب  ماما  تمدخ  هک  يا  هسلج  نآ  رد  دندش و  بایفرش  ماما  تمدخ  یسایس  نالوئسم  زا  یخرب  ناهدنامرف و  عطقم  نآ  رد  »
دنداد و حیضوت  ار  ههبج 

134 ص :

ص 5. ، 1381  / 11  / 21 باختنا ، همانزور  يراصنا ، یلعدمحم  . 411 - 1
فالخرب اصخـش و  ماما  هک  دش  لصاح  نانیمطا  نیا  اه  ییاکیرما  يارب  یتح  ندـنل ، پاچ  زمیات  همانزور ي  شرازگ  ربانب  . 412 - 2

شرازگ یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ   ) .تسا هتـشاذگ  هحـص  قارع  هب  مجاهت  میمـصت  ياـپ  یتکلمم  مهم  ناربهر  رگید  هیـصوت 
(. ص 12 ، 1361  / 5 زمیات 6 /  راگنربخ  ساموت ، رفوتسیرک  هرامش 18 ، ناضمر ، تایلمع  زا  هظحل  هب  هظحل 

ص 31. ذخأم 49 ، . 413 - 3
ص 1. ، 1378  / 12  / 14 زورما ، باتفآ  همانزور  . 414 - 4
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ام رگا  هک  دوب  نیا  اهنآ  لالدتـسا  .دوب  یماظن  اهنآ  لالدتـسا  تسین ، گنج  نایاپ  يارب  یبسانم  نامز  نالا  هکنیا  هب  دندرک  لالدتـسا 
کی رد  تسا  نکمم  اـه  یقارع  میریذـپب ، ار  سب  شتآ  میتسیاـب و  اتدـمع  رهـشمرخ  هقطنم  رد  بونج  هقطنم  رد  زرم  رـس  میهاوـخب 

اـصوصخم ناریا و  نیمزرـس  زا  عافد  يارب  عقاو ، رد  .لوا  هطقن  هب  دنناسرب  ار  ام  دنهد و  ماجنا  رتگرزب  يا  همجه  کی  يرگید  عطقم 
يورشیپ يرادقم  کی  هکنیا  يارب  .دوب  دوردنورا  هناخدور  دندید  یم  تحلـصم  دنفادپ  يارب  هک  ییاج  نیرتهب  ناتـسزوخ  نیمزرس 

دهاوخ رت  ناسآ  ناریا  نیمزرـس  زا  اجنآ  رد  عافد  هکنیا  لیلد  هب  دوردـنورا  اـی  برعلا  طـش  تشپ  هب  دننابـسچب  ار  ناـشدوخ  دـننک و 
 . (1) .دوب »

دقتعم ماما ، رکفت  هشیدنا و  هرابرد ي  یمشاه  ياقآ  تایرظن  ربانب  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رادرس 
: دندرک کمک  ماما  هب  يریگ  میمصت  يارب  اه  یماظن  عقاو ، رد  تسا 

اذل گنج ، متخ  هب  قفاوم  هن  دندوب و  قارع  كاخ  هب  دورو  هب  رضاح  هن  ائادتبا  هل  مظعم  ماما ، ترـضح  زا  یمـشاه  ياقآ  لوق  هب  انب  »
ادـیپ همادا  گنج  مه  مینامب و  زرم  تشپ  دـیاب  مه  هکنیا  هب  تشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یماظن  ناهدـنامرف  نهذ  هک  دوب  ضقاـنت  نیا 
کمک ییاهن  میمـصت  هب  ندیـسر  رد  ناشیا  هب  دـنداد و  هئارا  ماما  ترـضح  تمدـخ  ار  لالدتـسا  نآ  یماظن ، ناهدـنامرف  اذـل  .دـنک 

.درک دـهاوخ  هلمح  ام  هب  نمـشد  مینکن  هلمح  مینامب و  اـهزرم  تشپ  رد  اـم  رگا  هک  دوب  نینچ  زین  ناـشیا  لالدتـسا  هدـمع  .دـندومن 
 . (2) ...و » دنتفریذپ  ار  لالدتسا  نیا  زین  ماما  ترضح 

ار قارع  كاخ  هب  دورو  لصا  دـناد ، یم  رثؤم  ماـما  يریگ  میمـصت  لیهـست  رد  ار  اـه  یماـظن  لالدتـسا  دیـشر  رادرـس  هک  یلاـح  رد 
: دیوگ یم  دنک و  یم  دادملق  یسایس  یعوضوم 

هاوگ ادـخ  ریخ ؟ ای  میوش  قارع  كاخ  دراو  دـیاب  ایآ  هک  تسا  هدوبن  حرطم  لاؤس  نیا  هاگ  چـیه  یتایلمع  ناهدـنامرف  يارب  ـالوصا  »
مشاـب و هداد  رارق  هرکاذـم  دروم  دوخ  هاـگرارق  رد  ار  بلطم  نیا  لاؤس  کـی  ناوـنع  هب  یتـح  هک  منک  یم  رکف  هچ  ره  نم  هک  تسا 

حرطم یتایلمع  ناهدنامرف  ام  نایم  رد  یتالاؤس  نینچ  هاگ  چیه  هک  منیب  یم  ریخ  ای  میوش  فرصتم  ار  همونت  دننام  يا  هطقن  دیاب  الثم 
 . (3) .تسا » هدوبن 
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نیمز مادـک  رد  درک  یمن  یقرف  ام  يارب  :» دـیوگ یم  تایلمع و  يارجا  یحارط و  رد  اه  یماـظن  هفیظو ي  هب  دـنک  یم  هراـشا  ناـشیا 
قارع كاخ  ناریا و  كاخ  نایم  هک  دراد  انعم  هچ   » نیاربانب .ریخ » ای  میوش  قارع  كاخ  دراو  هک  تشادـن  یقرف  اذـل  مینک و  تیلاعف 
يریگ میمـصت  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  ساـسا ، نیمه  رب   (1) مییامن » حرط  لـیبق  نیا  زا  یتـالاؤس  دوخ  يارب  میوش و  لـئاق  یتواـفت 

لیلد نیمه  هب  .تسا  هدوب  یـسایس  يرما  اتیهام  گنج  هب  نداد  همتاخ  ای  اهزرم  تشپ  رد  فقوت  ای  قارع  كاـخ  هب  دورو  هراـبرد ي 
یم عوـضوم  نـیا  تاـبثا  يارب  ناـشیا   (2) .تـسا » هدوـب  نارادمتـسایس  هیحاـن ي  زا  ائادـتبا  قارع  كاـخ  هـب  دورو  میمـصت  ذاـختا  »

تالالدتـسا دییایب و  نارهت  هب  ات  دـندرک  توعد  ینفلت  تروص  هب  امـش  زا  دوب  هنوگچ  هک  دوش  لاؤس  ییاضر  ياقآ  زا  دـیاب  :» دـیوگ
 . (3) .دنناسرب » ییاهن  میمصت  هب  ار  ماما  ترضح  دنناوتب  اهنآ  ات  دینک  حرطم  یماظن  يورین  کی  ناونع  هب  ار  دوخ 

هتفرگ میمصت  گنج  همادا ي  هب  یسایس  ياه  ترورض  هب  هجوت  اب  یسایس  نالوئسم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیشر  رادرـس  تاحیـضوت 
: دیوگ یم  ناشیا  .دنتفرگ  کمک  یماظن  لالدتسا  زا  ماما  شسرپ  هب  خساپ  رد  یلو  دندوب 

قوشم هک  دندوب  دارفا  نیمه  تسا و  هدش  كرد  رت  يوق  نارادمتسایس ، يوس  زا  نمـشد  كاخ  رد  اپ  اج  داجیا  ثحب  نم  داقتعا  هب  »
زا هک  تسا  هتشاد  دوجو  اه  یـسایس  رظن  رد  گرزب  علو  کی  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  .دندش  میمـصت  نیا  ذاختا  يارب  اه  یماظن 

 . (4) .دنریگب » کمک  ییاهن  يدنب  عمج  هب  ندیسر  يارب  یماظن  ناهدنامرف 

نامعـضو هک  الاح  دندوب  دـقتعم  اهنآ  : » دـیوگ یم  ناریا  رترب  تیعـضو  ربانب  یـسایس ، نالوئـسم  هتـساوخ  حیـضوت  رد  ییاضر  ياقآ 
فلاخم شرظن  اقآدـمحا  جاح  : » دـنک یم  هفاضا  ناشیا  .میریگب » قارع  زا  ار  مهم  ياج  کـی  میهدـب و  همادا  ار  گـنج  تسا  بوخ 

ات مینک  دنفادپ  میورب  دـنورا  ات  دـندوب  دـقتعم  : » دـیوگ یم  اه  یماظن  رظن  هرابرد ي  نینچمه  ناشیا   (5) .درک » مالعا  حیرـص  دوب و 
یماظن رظن  هرابرد  ناشیا   (6) .میشاب » رادروخرب  یبسانم  يدنفادپ  تیعقوم  زا  دوب  مکاح  حلص  هن  گنج  هن  طیارش  رگا  یتح  میناوتب 

: دیوگ یم  دهد و  یم  يرتشیب  حیضوت  اه 
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رادروخرب اه  یگژیو  نیا  زا  ام  دـشن  حلـص  رگا  یتح  هک  یتروص  رد  اـت  مییاـمن  نیمأـت  ار  دـنورا  یقرـش  لـحاس  میدیـسر  هجیتن  هب  »
: میشاب

.میشاب ضراوع  رب  یکتم  - 

 . (1) .میهد » رارق  سرریت  رد  ار  ناوفص  هرصب و  دیدهت  بونج ، لامش و  طابترا  عطق  هرصب ، قرش  نیمز  نتشاد  رایتخا  رد  اب  - 

زا یکی   » ناونع تحت  ار  گـنج  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  لـیالد  نارهت  هعمج  زاـمن  رد  یمـشاه  ياـقآ  ناـضمر ، تاـیلمع  زا  سپ 
هب نداد  نایاپ  ام  لیلد  نیلوا  : » دـیوگ یم  ناـمز  ناـمه  رد  ناـشیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي  .داد  حیـضوت   (2) ناگدنریگ » میمصت 

نیا حیضوت  رد  ناشیا   (3) .تسا » فدـه  نیرت  گرزب  نیا  .مینک  مامت  ار  نآ  هکنیا  يارب  میدرک  دـیدشت  ار  گنج  ام  .تسا  گنج 
: دیوگ یم  انعم 

« .دننک ینیشن  بقع  دنراد  هک  يا  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رضاح  هن  دنداد و  یم  تراسخ  ام  هب  هن  میدنام  یم  زرم  رد  ام  رگا  »

: میتشاد هنیزگ  ود  ام  دیوگ  یم  ناشیا  سپس 

ضرف تسا و  ضرف  کی  نیا  میدرگ ، یمزاب  نامیاه  هناخ  هب  مییوگب  میهد و  همتاخ  ار  گنج  میریذـپب  ار  اهنآ  تساوخ  هنالیلذ  اـی  »
 . (4) .میا » هدرک  یجیگ  راچد  ار  اهنآ  میا و  هدرک  عورش  نالا  هک  تسا  روط  نیمه  گنج  ندرک  مامت  رگید ،

يرترب ندرک  ظاحل  یسایس و  ياه  ترورض  هب  هجوت  اب  یسایس  نالوئـسم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  اه  یـسایس  اه و  یماظن  تاحیـضوت 
ار مهم  نیا  یـسایس  نالوئـسم  تایرظن  زا  رثأتم  ساسا و  نیمه  رب  زین  اه  یماظن  دـندوب و  گنج  هب  نداد  نایاپ  لابند  هب  ناریا  یماظن 
تاظحالم و گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  أشنم  رگید ، ترابع  هب  .دندرک  حرطم  یماظن  لالدتـسا  اب  ماما  شـسرپ  هب  خساپ  رد 

.دش ماجنا  حرطم و  یعافد  یماظن و  تاظحالم  بلاق  رد  یلو  دوب  یسایس  فادها 

همادا ي هب  يریگ  میمصت  هژیوب  گنج -  هرابرد ي  یماظن  یـسایس و  نالوئـسم  ریاس  ینیمخ و  ماما  شور  هسیاقم  رد  لاح ، نیع  رد 
زا عافد  اه و  هاگدید  تایرظن و  نایب  رد  تیعطاق  تحارص و  اب  ماما  تفگ  ناوت  یم  رهشمرخ -  حتف  زا  سپ  نآ 
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نیا مه  تماقتـسا  مایپ  رد  همانعطق ي 598  شریذپ  ماگنه  هب  هک  نانچ  .دـنتفریذپ  ار  اه  تیلوئـسم  هیلک ي  دـش  ذاختا  هک  یعـضاوم 
لئاسم زا  یخرب  یسایس  تالداجم  هب  شنکاو  رد  رتشیب  یماظن  یسایس و  نالوئسم  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدهاشم  ینـشورب  عوضوم 

لیالد لئاسم و  نایب  رد  نتـشادن  تحارـص  گـنج ، ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  دـیدج و  هرود ي  رد  .دـنا  هدرک  نییبت  حیرـشت و  ار 
زا یـشخب  لقادح  نآ ، رب  مکاح  قطنم  يریگ و  میمـصت  طیارـش  هناقداص  نایب  اب  هکنآ  لاح  دوش  یم  هدهاشم  الماک  يریگ  میمـصت 
هب ینونک  شور  .دش  یم  یهجوت  یب  نادب  یـسایس  تالداجم  بوچراچ  رد  دـنچ  ره  دـش  یم  نشور  یخیرات  رظن  زا  گنج  لئاسم 
اه لیلحت  تاعالطا و  زا  یـشخب  یتسرد  دوجو  اب  و  تسا ، هدـش  نایب  هک  یعـضاوم  رد  اه  یگناگدـنچ  تاضقانت و  زا  يا  هراپ  لیلد 

.تسا هداد  تسد  زا  نابطاخم  زا  يرایسب  دزن  رد  ار  دوخ  یعانقا  هبنج ي 

یحلاصم ساسا  رب  هک  دوب  زاس  تشونرس  یخیرات و  یمیمـصت  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هب  میمـصت  تسا  نشور  هچنآ 
نیع رد  اه و  یگدـیچیپ  لیلد  هب  هتـشاد و  یتوافتم  ياهدـمایپ  تسناوت  یم  تیعـضو  نآ  رد  يرگید  میمـصت  ره  .دـش  ماجنا  صاخ 

.دش یمن  تاهبش  نتفر  نایم  زا  ثعاب  زین  رگید  میمصت  نیاربانب  دشاب ؛ زیگنارب  ثحب  نانچمه  اه ، تیساسح  لاح 

، کیژتارتسا یخیرات و  يدادخر  تاماهبا  عفر  يارب  دنتفرگ ، ار  میمـصت  نیا  هک  یناسک  دوخ  هلیـسو  هب  میمـصت  نیا  یـسررب  دقن و 
گنج و بالقنا و  خیرات  زا  یشخب  تشونرس  نونکا  مه  .دشاب  یم  نآ  لمکم  يریگ و  میمصت  رد  تعاجـش  دادتما  رد  تقیقح  رد 

.تسا گرزب  دادیور  نیا  زا  رثأتم  اه  تیصخش  دارفا و  زا  يرایسب  یسایس  تشونرس  یتح  یماظن و  یعامتجا و  یـسایس -  تیعـضو 
؟ دننک یسررب  دقن و  دیدج  شور  هویش و  اب  ناگدنریگ  میمصت  ار  نآ  داعبا  یخیرات و  دادیور  نیا  تسین  بسانم  ایآ  حیضوت  نیا  اب 
ار یهدنامرف  يریگ و  میمصت  ياه  يراوشد  گنج و  لئاسم  تیمها  هب  یهجوت  یب  تاماهبا و  رب  هبلغ  هنیمز ي  دناوت  یم  راکتبا  نیا 

هولج مارتحا  دروم  یلم و  گرزب و  ییاه  تیـصخش  اهرظن ، رد  ار  گنج  لسن  دـنک و  نشور  هدـنیآ  ياه  لسن  رـضاح و  لسن  يارب 
.دهد
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کیژتارتسا ياهدادخر 

هراشا

هراشا

.تشاد ار  قارع  لخاد  رد  هقطنم و  حطـس  رد  نیداینب  تارییغت  داجیا  تیلباق  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  تیمها و  لیلد  هب  رهـشمرخ  حـتف 
يریگ میمـصت  دـنور  رد  نارگیزاب  ياه  تسایـس  عضاوم  عفاـنم و  لـماعت  .دوب  از  شنکاو  ساـسح و  هزادـنا  زا  شیب  لـیلد  نیمه  هب 

رب يراذگریثأت  هجیتن  رد  عاضوا و  رییغت  رد  نآ  ریثأت  دـیدج و  هلحرم ي  رد  دوجوم  ياه  شنکاو  شنک و  .تشاد  يرایـسب  تاریثأت 
ناریا و يریگ  میمـصت  رب  رثؤم  ياهدادخر  ثداوح و  زا  یخرب  تسا  هدـش  ببـس  ناریا  يریگ  میمـصت  هژیوب  نارگیزاب  تامیمـصت 

.دوش یـسررب  هدننک  نییعت  راذگریثأت و  يانعم  هب  کیژتارتسا  ياهدادخر  ناونع  تحت  لصف  نیا  رد  دیدج  ياهدـنور  يریگ  لکش 
، گنج رد  دـیدج  ياهدـنور  یهد  لکـش  رد  يرتشیب  ریثأت  تیمها و  ثداوح  ریاس  اب  هسیاـقم  رد  ریز  ياهدادـخر  دـسر  یم  رظن  هب 

: تسا هتشاد 

.قارع هب  اکیرما  يراشتسم  یتاعالطا و  ياه  کمک  - 1

.نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت  - 2

.یلاغشا قطانم  زا  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  - 3

حلص ياه  شالت  - 4

.للم نامزاس  همانعطق 514  رودص  - 5

زاـغآ هطقن ي  داد  خر  هاـم  راـهچ  زا  رتشیب  تدـم  هب  ناـضمر  تاـیلمع  زاـغآ  اـت  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  زا  سپ  هک  یثداوح  هعومجم 
رد تقد  .دوش  یم  هدـهاشم  هقطنم  حطـس  رد  ناریا و  لـخاد  رد  نآ  راـثآ  ناـنچمه  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوـب  یتیعـضو 

« کیژتارتسا دنوسپ  اب  اهنآ  يراذگ  مان  اهدادخر و  نیا  باختنا 

139 ص :

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


رایسب یلماعت  رد  تامادقا ، تامیمصت و  تاروصت و  اهرواب و  زا  يرایسب  هشیر ي  اریز  تسا ؛ اهنآ  تیمها  حطس و  نداد  ناشن  يارب 
همادا تلع  ياه  یگدیچیپ  داعبا و  زا  يرگید  شخب  دناوت  یم  ثداوح  نیا  یـسررب  .تسا  هتفهن  ثداوح  نیمه  رد  قیمع ، هدیچیپ و 

.دزاس راکشآ  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ي 

قارع هب  اکیرما  میقتسم  يراشتسم  یتاعالطا و  ياه  کمک 

ساسا رب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  اکیرما  ياه  تسایـس  رییغت  قارع و  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کـمک  دوجوم ، تاروصت  فـالخرب 
اه ییاکیرما  ناریا ، يزوریپ  لاـمتحا  قارع و  تسکـش  مئـالع  ندـش  راکـشآ  اـب  هکلب  تسا  هدوبن  گـنج  همادا ي  هب  ناریا  میمـصت 
هب قارع  هب  اکیرما  يراشتـسم  یتاعالطا و  ياه  کمک  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  سپ  دـندرک و  هجوت  قارع  ناریا و  گنج  هب  اددـجم 

يدج روط  هب  ات  تخیگنارب  ار  اکیرما  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  لصاح  جیاتن  عقاو ، رد  .دـش  زاغآ  يدـیدج  لکـش  هب  هقباس و  یب  وحن 
.دنک لابند  ار  قارع  زا  تیامح  تسایس 

قارع هک  داد  راطخا  اکیرما  یـسوساج  نامزاس  هک  دوب  یبایزرا  نیا  هجیتن ي  تسخن  هجرد  رد  قارع  هب  هب  اکیرما  یتاعالطا  کمک 
، رچیت دراوه   (2) .دوش » یم  یمالسا  ییارگداینب  شرتسگ  دنور  عیرست  بجوم  مادص  ینوگنرـس   » تسا (1) و طوقس  هناتسآ ي  رد 

تـشاد دوخ  ربارب  رد  روشک  نیا  هک  ییاه  هنیزگ  قارع و  تیعـضو  زا  اکیرما  تشادرب  هرابرد ي  اـکیرما ، یلم  تینما  هرادا ي  وضع 
: دسیون یم 

تشهبیدرا و  ) نئوژ 1982 هم و  ياه  هام  رد  دـش ، کیدزن  ناریا  اـب  دوخ  گـنج  رد  تسکـش  هاـگترپ  هبل  هب  قارع  راهب 1982  رد  »
، بونج رد  هرـصب  لامـش و  رد  دادـغب  نیب  قارع و  ناریا -  دحرـس  دادـتما  رد  قارع  یعافد  طخ  رد  یفاکـش  نایناریا  دادرخ 1361 )

طخ نتـسکش  رد  ناریا  تیقفوم  .درک  دراو  قارع  یعافد  طخ  فاکـش  رد  اروف  ار  ینیگنـس  مجاهم  يورین  ناریا  دندرک (3)  فشک 
.دش یم  رجنم  گنج  رد  قارع  تسکش  هجیتن ، رد  هرصب و  زا  دادغب  هطبار ي  عطق  هب  لحم  نیا  رد  یعافد 

140 ص :

هب ص 185 ؛ ، 1373 نارهت ، مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رهـشمرخ ، ات  رهـش  نینوخ  ناـیدورد ، دـمحم  . 428 - 1
هیوناژ 1992.  26 زمیات ، كرویوین  زا  لقن 

نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخـسار  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم ، للم  نامزاس  مویه.ر.نورماک ، . 429 - 2
ص 85. نارهت 1376 ، یللملا ،

.سدقملا تیب  تایلمع  . 430 - 3
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ياهورین زواجت  مه  قارع و  یعافد  طخ  زا  لصاح  فاکـش  مه  يا ، هراوهاـم  تاـعالطا  لـماش  هدـحتم  تـالایا  یتاـعالطا  سیورس 
، دوب یفرط  یب  تلاـح  رد  قارع  ناریا و  گـنج  رد  هدـحتم  تـالایا  ناـمز  نآ  رد  .دـندوب  هدرک  فشک  ار  روـبزم  فاکـش  زا  یناریا 

: دوب هدش  عقاو  راشف  تحت  هار  ود  زا  یکی  باختنا  يارب  ناگیر  روهمج  سیئر 

.قارع نداد  تسکش  يارب  ناریا  نتشاذگ  دازآ  لماک و  یفرط  یب  ظفح  فلا )

 . (1) .قارع » يارب  کمک  لئاسم  كرادت و  ندرک و  تلاخد  ب )

دروخن و تسکش  ناریا  اب  گنج  رد  مادص  هک  دوب  قاتشم  رایـسب  اکیرما  قارع ، رد  اکیرما  قباس  ریفـس  نوتوین ،» دیوید   » هتفگ ي هب 
: دسیون یم  رچیت  دراوه  هک  نانچ  .دنک (2)  يریگولج  قارع  ياهورین  طوقس  زا  ات  دیشوک  رایسب  اکیرما  اذل 

یمن هدـحتم  تالایا  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیأر  هرخالاب  اکیرما  يروهمج  سیئر  ناـگیر ، ریت 1361 ) دادرخ و   ) نئوژ 1982 رد  »
ار هچنآ  هدـحتم  تالایا  هک  دـش  نآ  رب  ممـصم  ناگیر  .دزابب  ناریا  لباقم  رد  ار  گنج  قارع  هک  دـهد  هزاجا  دـنک و  لـمحت  دـناوت 

تروص هب  ار  تسایـس  میمـصت و  نیا  ناگیر  .دوش  ناریا  اب  گـنج  رد  قارع  تسکـش  عناـم  هداد و  ماـجنا  تسا  ینوناـق  يرورض و 
 . (4) .درک » رداص  ( MSDD  ) (3) یلم » تینما  روتسد   » ناونع تحت  يروتسد  نئوژ 1982  رد  دروآرد و  یصاخ  لومرف 

اه یقارع  ياهزاین  زا  تاسلج  نیا  رد  .دوش  رازگرب  اه  یقارع  اب  ییاکیرما  رصانع  یتاعالطا  تاسلج  دش  ببـس  دیدج  لمعلاروتـسد 
: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  رچیت  دراوه  .دیامن (5)  مادقا  اهنآ  نیمأت  يارب  اکیرما  ات  دش  يرادرب  تسیل 

و یسیک »  » ایس سیئر  نآ  رد  هک  متشاد  تکرش  یتاسلج  رد  اصخش  نم  »

141 ص :

ص 1. تسا ، ظوفحم  دنس  یتفن ، ياهوکس  هرابرد ي  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیعافد  هحیال  . 431 - 1
.تاراما پاچ  نایبلا ، همانزور  اب  هبحاصم  رچیت ، دراوه  زا  لقن  هب  ، 1377  / 1  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 432 - 2

یلم تینما  ياروـش  ربماون 1983  خـیرات 26  رد  : » دـسیون یم  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  زا  لقن  هب  باـختنا  هماـنزور ي  . 433 - 3
تلود یجراخ  تسایس  ياه  میمـصت  نیرتمهم  زا  مه  زونه  هک  دوخ ، هرامش ي 114  لمعلاروتسد  یط  داد و  هسلج  لیکـشت  اکیرما 
دهاوخ ذاختا  ناریا  اب  گنج  رد  قارع  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  ار  مزال  تامادقا  همه ي  هدحتم  تالایا  هک  درک  حیرـصت  تسا ،

(. ص 8 ، 1381  / 10 هبنش 14 /  باختنا ، همانزور   ) .درک
ص 2. ذخأم 3 ، . 434 - 4

راـیتخا رد  راـبتعا ، رـالد  اـهدرایلیم  لاـسرا  اـب  اـکیرما  : » تشون رچیت  دراوه  زا  لـقن  هب  اریخا  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي  . 435 - 5
یتاحیلست ياهدیرخ  رب  ثلاث  روشک  کی  قیرط  زا  میقتسم  تراظن  اه و  یقارع  هب  یماظن  حیاصن  اهداهنشیپ و  تاعالطا و  نتـشاذگ 
هبنـشراهچ سباد ، لکیام  تسپ ، نتگنـشاو  همانزور ي  انـسیا  يرازگربخ  « ) .درک اه  یقارع  هب  گنج  رد  ینایاش  ياه  کمک  قارع 

(. 81  / 10  / 11
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دروم تشاددای و  ار  یهرز  کنات  دـض  ياه  پوت  يا و  هشوخ  ياه  بمب  لیبق  زا  اه  حالـس  یـضعب  هب  قارع  جایتحا  يو  ماقم  مئاق 
 . (2) .دننک » عفد  ار  ناریا  تالمح  دنناوتب  هکلب  ات  دنداد (1)  یم  رارق  هجوت 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  ایس  سیئر  یسیک  دیاقع  اکیرما و  یلم  تینما  ياروش  تاسلج  هب  سپس  رچیت 

هک تشاد  خسار  هدیقع  یـسیک  ایـس  سیئر  مدـیدرگ ، قحلم   NSC یلم تینما  ياروـش  نادـنمراک  هب  لـیروآ 1982  رد  نم  یتقو  »
هب رداق  نایناریا  تالمح  یناسنا » جاوما   » ربارب رد  ار  اه  یقارع  تسناوت  یم  هک  تسا  ازفاورین )  ) رثؤم هحلـسا ي  يا  هشوخ  ياه  بمب 

 . (3) .دزاس » عافد 

یماظن ياه  همانرب  اه و  تسایـس  نینچمه  ناریا و  قارع و  ياه  توق  اه و  فعـض  زا  اه  ییاکیرما  دهد  یم  ناشن  رچیت  تاحیـضوت 
ياه کمک  هنماد ي  .دـنداد  رارق  قارع  میژر  رایتخا  رد  يراشتـسم  یتاعالطا و  کمک  نآ  هیاپ ي  رب  دنتـشاد و  یهاـگآ  روشک  ود 

یصاخ بوچراچ  رد  يراشتـسم  یتاعالطا و  دعب  رد  یلو  تشاذگ (4)  شیازفا  هب  ور  اجیردت  دوب و  عیـسو  رایـسب  قارع  هب  اکیرما 
.دش یهدنامزاس 

ياه تسایـس  هرابرد ي  يا  هلاقم  رد  دـنومول ،) همانزور   ) یمیدـق ناراگن  همانزور  زا  هیکرت و  رد  هسنارف  قباـس  ریفـس  ولور ، کـیرا 
: دسیون یم  قارع  زا  اکیرما  تیامح  قارع و  ناریا و  گنج  رد  اکیرما 

هک تشاد  يرتفد  دادغب  رد  ایس  هک  میهاگآ  ام  اه  ییاکیرما  دوخ  عبانم  ساسا  رب  »

142 ص :

روظنم هب  اکیرما  لمع  نیا  : » دـیوگ یم  قارع  هب  تازیهجت  شورف  هرابرد ي  اکیرما  يانـس  یجراخ  طـباور  هتیمک  رواـشم  . 436 - 1
یـسوسحم يرترب  زا  قارع  اـب  گـنج  رد  ناریا ، دـشاب و  یم  دوـجوم  تسب  نب  زا  قارع  جورخ  يارب  یهار  ندرک  زاـب  ناریا و  هیبـنت 

تاـعلاطم و زکرم  رهـشمرخ ، اـت  رهـش  نینوـخ  ناـیدورد ، دـمحم  « ) .تساـکیرما يارب  يدـنیاشوخان  هعقاو  نـیا  تـسا و  رادروـخرب 
(. 1380 ص 177 مشش ، پاچ  گنج ، تاقیقحت 

ص 3. ذخأم 3 ، . 437 - 2
.نامه . 438 - 3

دندوب هنایمرواخ  ياهروشک  هیلع  يدج  يدـیدهت  اه  یناریا   » هکنیا رب  دـیکأت  اب  اکیرما  تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو  راپـساک  . 439 - 4
کیرـش نیمـشش  اکیرمآ  هک  دیـشکن  یلوط  اذـل  دـشخب  دوبهب  اکیرما  اب  ار  طـباور  اـت  دوب  لـیام  دوخ  مهـس  هب  زین  قارع  دـیوگ  یم 

لمع هب  توعد  دادغب  یناگرزاب  هاگشیامن  رد  تکرش  تهج  ییاکیرما  تکرـش  تسیب  زا  راب  نیلوا  يارب  دادغب  دش و  قارع  يراجت 
تارابتعا تروص  هب  رـالد  نویلیم  مقر 435  نیا  زا  هک  دیـسر  رالد  دراـیلیم  کـی  هب  لاـس 1983  رد  روشک  ود  نیب  تراـجت  .دروآ 

یخـسار گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  مویه ، ر.نورماک -  « ) .دوب يزرواـشک  تـالوصحم  هنیمز  رد  اـکیرما 
(. ص 85 نارهت 1376 ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع 
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مادـص .داد  یم  رارق  قارع  شترا  رایتخا  رد  ناریا  رب  يرترب  روظنم  هب  ار  دـش  یم  هیهت  هراوهام  قیرط  زا  ییاـه  سکع  مظنم  روط  هب 
« .دوب مه  اه  یبرغ  قیوشت  اب  هکلب  اکیرما  زبس  غارچ  اب  اهنت  هن  ناریا  هیلع  وا  گنج  تسین ، درخ  یب  دـنرادنپ  یم  اه  یـضعب  هک  نانچ 

 . (1)

برغ هب  اهدـعب  هک  قارع ، یتاـعالطا  سیورـس  رد  ناریا  زیم  لوئـسم  قارع و  یماـظن  تاـعالطا  سیئر  ییارماـسلا ، قـیفو  رکـشلرس 
دراوه تاحیـضوت  لمکم  هک  دهد  یم  هئارا  یمهم  تاحیـضوت  اه  ییاکیرما  اب  یتاعالطا  كرتشم  تاسلج  هرابرد ي  دـش ، يراوتم 

: دیوگ یم  نآ  هعسوت ي  اه و  يراکمه  زاغآ  هوحن ي  رد  ییارماسلا  قیفو  .تسا  اکیرما ، یلم  تینما  ياروش  وضع  رچیت ،

هب ارم  مدیـسر  دادغب  هب  هکنآ  ضحم  هب  .دندناوخارف  دادغب  هب  اروف  ارم  .مدوب  هرـصب  رد  اهورین  لک  یهدنامرف  مدقم  هاگرارق  رد  نم  »
تاعالطا سیورـس  ياضعا  زا  رفن  هس  اب  اجنآ  رد  دـندرب  هلجد  دور  هنارک ي  رد  تاعالطا ، لک  نامزاس  لـلجم  ياـه  هناـخ  زا  یکی 

 . (2) .مدرک » تاقالم  « CIA  » اکیرما يزکرم 

: دیوگ یم  ییاکیرما  میت  تاجرد  تاصخشم و  هرابرد ي  يو 

مود رفن  .دنتـسه  یلارنژ  هجرد  ياراد  شترا  رد  هک  تفگ  یم  شناراکمه  دوخ و  هب  عجار  تشاد و  ییالاب  هجرد ي  اهنآ  زا  یکی  »
 . (3) .تسناد » یم  یبرع  نابز  دوب و  هدرک  راک  نمی  سنوت و  رد  یتدم  موس  رفن  دوب و  هداد  تسد  زا  مانتیو  گنج  رد  ار  شیاپ 

: دیوگ یم  اه  يراکمه  هوحن ي  نامز و  هرابرد ي  نینچمه  يو 

سرام 1982 رخاوا  زا  .دـنیامن  مالعا  ناریا  هب  عجار  مزـال  تاـعالطا  نداد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  امیقتـسم  اـت  دـندوب  هدـمآ  ناـنآ  »
تیعـضو زا  يا  همـش  مه  نم  دنتـشاذگ  یم  ام  رایتخا  رد  ار  تاـعالطا  نیا  یبرع (4)  روشک  کـی  قیرط  زا  اـهنآ  نیدرورف 1361 ) )

 . (5) .دندرک » یم  شوگ  ار  نم  شرازگ  مامت  یلاحشوخ  اب  اهنآ  متشاذگ و  اهنآ  رایتخا  رد  ار  دوجوم  یتاعالطا  یماظن و 

143 ص :

ص 8. ، 1381  / 10  / 14 باختنا ، همانزور  . 440 - 1
ص 89 و 90. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، ياه  هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 441 - 2

.نامه . 442 - 3
هب لاـس 1981  رخاوا  رد  تاـطابترا  : » تفگ رطق  هریزجلا  ینویزیولت  هکبـش ي  اـب  دوخ  ریخا  هبحاـصم  رد  ییارماـسلا  قیفو  . 443 - 4

16 ون ، سای  همانزور ي  « ) .مرب یم  مان  ندرا  زا  نونکا  نم  راب  نیلوا  يارب  : » دوزفا يو  .دش » زاغآ  ندرا  قیرط  زا  میقتسمریغ  تروص 
(. ص 14 دنفسا 1381 ،

.نامه . 444 - 5
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: دیوگ یم  دش  یم  هداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  هیهت و  هک  یتاعالطا  عون  هرابرد ي  ییارماسلا  قیفو 

ریواصت زا  هک  یحیـضوت  ياه  یکورک  نینچمه  یناریا و  ياـه  ناـگی  هب  عجار  یقیقد  رایـسب  ياـه  حرط  اـه و  هشقن  اـه  ییاـکیرما  »
« .میتشاد مربم  زاین  اه  حرط  اه و  هشقن  هنوگ  نیا  هب  ام  گنج  زا  هلحرم  نآ  رد  .دـندوب  هدروآ  دوخ  اب  دوب  هدـش  ساـبتقا  يا  هراوهاـم 

 . (1)

: دیوگ یم  نآ  تاصخشم  تاعالطا و  هیهت ي  رد  اه  ییاکیرما  شور  هرابرد ي  يرگید  ياج  رد  يو 

نم .دوب  هدش  هیهت  اه  ناسنا  ای  ینف  لیاسو  هلیسو  هب  هک  دنتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  هعومجم  یتاعالطا  ياه  سیورـس  نیا  »
میتسناوت یم  یتحارب  ام  مدرک ، هدهاشم  دوب ، هدش  هیهت  ناریا  ياهورین  جیسب  ای  یماظن  فادها  زا  هراوهام  هلیسو  هب  هک  ییاه  سکع 

مسارم رد  هک  یـسک  یتح  مینک ، هدهاشم  ار  دندوب  یماظن  شزومآ  لاح  رد  ناریا  یـشزومآ  ياه  ناگداپ  رد  هک  ینازابرـس  ریوصت 
ار نامیـس  ياه  هناخراک  هک  یماگنه  .دوب  صخـشم  ریواـصت  نیا  رد  زین  داد ، یم  تکرح  هابتـشا  تروص  هب  ار  شیاـپ  تسد و  هژر 
هیلک ي اه  هراوهام  .میدرک  یم  شرامـش  ار  دش  یم  راب  اه  نویماک  يور  هلحرم  کی  رد  هک  ییاه  هسیک  دادعت  میدرک  یم  یـسررب 
رد اهروه و  رد  اه  قیاق  اه و  پوت  اه و  کنات  تکرح  زا  دـندوب ، هتفرگ  نیب  هرذ  ریز  اـم  يارب  اـه  ههبج  رد  ار  اـه  یناریا  تاـکرحت 
زین ار  ام  یکـشوم  ییاوه و  تالمح  جـیاتن  اه  هراوهام  يزاس ، لپ  تازیهجت  ندرک  هریخذ  اه و  هاگرارق  ندـش  اج  هباج  اـت  لـحاوس 

 . (2) .دنداد » یم  شرازگ 

اب هلباقم  هنیمز ي  دـش ، ناریا  رب  روشک  نیا  یتاعالطا  فارـشا  بجوم  هکنیا  رب  هوالع  قارع  هب  اه  ییاکیرما  یتاعالطا  ياه  شرازگ 
دوب تاعالطا  لاقتنا  هطـساو ي  یبرع  يروشک  دنک  یم  هراشا  ییارماسلا  هچنانچ  ادـتبا ، رد  .تخاس  مهارف  ار  ناریا  یماظن  تامادـقا 

اب قارع  هطبار ي  يرارقرب  دعب و  هب  لاس 1984  زا  یلو   (3)

144 ص :

.نامه . 445 - 1
ص 139. نامه ، . 446 - 2

یم قارع  هب  اکیرما  ياه  کمک  هرابرد ي  تردـق » شـش  سراف و  جـیلخ  رد  گنج   » هلاـقم ي رد  تانـسح  قوراـف  دیـس  . 447 - 3
، تشاذگ اه  یقارع  رایتخا  رد  دوخ  برع  نانامیپ  مه  قیرط  زا  ای  میقتسم  روط  هب  هدیچیپ  ياه  حالس  اهنت  هن  هدحتم  تالایا  : » دسیون

هناخریبد عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  « ) .داد یم  روشک  نیا  هب  دوخ  ياـه  هراوهاـم  قیرط  زا  زین  یـسوساج  تاـعالطا  هکلب 
(. ص 437 مود ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک 
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 . .دنداد (1) یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  تاعالطا  دندش  راک  هب  لوغشم  دادغب  رد  اکیرما  ترافس  رد  هک  ینارسفا  اکیرما 

هدـنیآ و دروم  رد  لیلحت  اه و  ینیب  شیپ  گنج ، هرابرد ي  ثحب  ییارماسلا و  قیفو  تیلوئـسم  اب  قارع  اب  اکیرما  یتاعالطا  تاسلج 
رایتخا رد  یـشرازگ  یط  دـش ، یم  ماجنا  تالاقتنا  لقن و  تاحیلـست و  ناریا ، ياهورین  یماظن  شیارآ  هرابرد ي  هک  یتاعالطا  ریاـس 

هارمه قارع  هب  اکیرما (3)  یتاعالطا  کمک  جیاتن  .دش (2)  یم  علطم  نیفرط  تارکاذم  زا  لماک  روطب  يو  تفرگ و  یم  رارق  مادص 
نیا تشونرس  ناضمر ، تایلمع  رد  ناریا  تامجاهت  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  قارع و  یعافد  شیارآ  رییغت  يارب  يراشتـسم  کمک  اب 
لاح دـش  یم  يرگید  لکـش  گنج  تیعـضو  دیـسر  یم  يزوریپ  هب  ناضمر  تاـیلمع  رگا  رگید ، تراـبع  هب  .داد  رییغت  ار  تاـیلمع 

.دشن ماجنا  یلوحت  نینچ  ناریا  یماکان  رثا  رب  هکنآ 

نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت 

(4) ینیطسلف ، ناربهر  جارخا  حالس و  علخ  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ندرک  مدهنم  يارب  دادرخ 1361  رد 14  لیئارسا  شترا 
عافد ریزو  نوراش ، لیرآ  لیئارـسا و  ریزو  تسخن  نیگب ، میخانم  ار  میمـصت  نیا  .درک  يورـشیپ  توریب  ات  زواجت و  ناـنبل  كاـخ  هب 

اب لیئارسا  تادیدهت  شیازفا  تلع  هب  لصا  رد  ندنل و  رد  لیئارسا  ریبک  ریفس  رورت  هناهب ي  هب  عقاو ، رد  .دندرک  ارجا  ذاختا و  تقو ،
 . .دوش (5) ارجا  یحارط و  تایلمع  نیا  ات  دش  بجوم  نانبل  بونج  هقطنم  زا  هدافتسا 

اب بارعا  تابسانم  رب  يا و  هقطنم  تالوحت  رب  هکنیا  رب  هوالع  روشک ، نیا  كاخ  زا  یعیسو  شخب  لاغـشا  نانبل و  هب  لیئارـسا  زواجت 
داد رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  قارع  ناریا و  گنج  تالوحت  دنور  تشاذگ  ریثأت  نانبل ، هنحص  رد  یماظن  یسایس -  تالوحت  لیئارـسا و 

سراف و جیلخ  هقطنم ي  ود  تالماعت  اه و  یگتسویپ  و 

145 ص :

ص 16. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  نتلوب  تایحلا ، هلجم  اب  هبحاصم  ییارماسلا ، قیفو  . 448 - 1
.نامه . 449 - 2

ناریا و يداصتقا  یتعنـص و  تاسیـسأت  هب  ییاوه  تالمح  يارب  قارع  يراذگ  فده  رد  اهدعب  قارع  هب  یلاسرا  تاعالطا  . 450 - 3
ناتسمز 1370، يرنه ، هزوح ي  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم   ) .دوب رثؤم  رایسب  اهرهش  هب  یکشوم  تالمح  جیاتن  زا  عالطا 

(. قشمد پاچ  هلجملا  همان  هتفه  زا  لقن  هب  ص 72 ،
ص 87، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اضریلع  . 451 - 4

.طسوالا قرشلا  همانزور  ، 1361  / 4 زور 6 /  شرازگ 
پاچ ، 1370 نارهت ، ریوـک ، تاراـشتنا  ینـالیم ، هداز  یقت  نسح  همجرت  تیوـک ، اـت  تیرکت  زا  يورلیم ، رلیم و  تیدوـج  . 452 - 5

155 و 156. مود ،
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.دـش لیئارـسا  اب  يریگرد  هنحـص ي  رد  هنایمرواخ و  هقطنم ي  تالداعم  هب  ناریا  دورو  زاغآ  هطقن ي  درک و  دـیدشت  ار  هناـیمرواخ 
.تشاد دهاوخ  همادا  زین  هدنیآ  رد  نانچمه  تسا و  هتشاد  همادا  ههد  ود  زا  شیب  لوحت  نیا  ریثأت  اهدمایپ و 

زا یخرب  هک  نانچ  درک  یم  يریگیپ  تیـساسح  اب  لبق  اه  هام  زا  ار  اه  ینیطـسلف  نانبل و  هیلع  لیئارـسا  تازواـجت  تادـیدهت و  ناریا 
.دـش يراذـگ  مان  سدـقملا  تیب  سدـقلا و  قیرط  ياه  مان  هب  تالوحت  نیا  زا  رثأتم  ناریا ، یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع 

.درک دیکأت  لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  تایلمع  نیا  درواتسد  زا  اه  ینیطسلف  هدافتسا  رب  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  یتح 

سالجا ییاضف  نینچ  رد  .دوب  هتفرگ  نشج  ار  رهشمرخ  حتف  یلاغشا و  قطانم  يزاسدازآ  لیئارسا ، تاکرحت  زا  ینارگن  نمـض  ناریا 
، وروم شخب  يدازآ  شبنج  ناتـسناغفا ، قارع ، نیطـسلف ، ناـنبل ، ياـهروشک  زا  اـهنآ  ناربهر  روضح  اـب  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن 

نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت  هب  شنکاو  رد  .دش (1)  رازگرب  ناتـسودنه  زا  ینانامهیم  سنوت و  داچ ، هرتیرا ، شخب  يدازآ  شبنج 
.دوش (2) نانبل  مزاع  عافد  ریزو  دش  رارق  ثحب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هوق  هس  نارـس  هسلج ي  رد  دادرخ  زور 16  رد  هلصافالب 

ساسا رب  .دننک (3)  لمأت  تئیه  تشگزاب  نامز  ات  درک  تساوخرد  اه  تضهن  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش  زا  زین  یمـشاه  ياقآ 
يروهمج یماظن  نالوئـسم  زا  اتدـمع  یتئیه  دادرخ 1361  خــیرات 17  رد   : » (4) دیـشر : یلعمـالغ  رادرـس  هتفگ ي  هب  میمـصت  نیا 

دایـص دیهـش  هاپـس ، ریزو  تسود ، قیفر  عافد ، ریزو  یمیلـس ، گنهرـس  هاپـس ، لک  هدـنامرف  ییاضر ، نایاقآ  هلمج  زا  ناریا  یمالـسا 
تاقالم هیروس  رد  .میدرک  ترفاسم  نانبل  هیروس و  ياهروشک  هب  نایلـسوتم  ياـقآ  هجراـخ و  ریزو  یتیـالو  ياـقآ  هدـنب و  يزاریش ،

لمع هب  یبوخ  لابقتـسا  تئیه  زا  اـعقاو  هک  میتـشاد  اـهنآ  عاـفد  ریزو  و  شترا ، كرتـشم  داتـس  سیئر  دـسا ، ظـفاح  ياـقآ  اـب  ییاـه 
یعافد طخ  کی  هک  میتفر  شیپ  اجنآ  ات  تفرگ  تروص  اجنآ  رد  هک  ییاه  ثحب  رد  .دندروآ 

146 ص :

شخب يدازآ  ياه  تضهن  يرـسارس  رانیمـس  شرازگ  یمالـسا ، بالقنا  هاگرذـگ  رد  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن  کـن : . 453 - 1
یمتا يژرنا  نامزاس  تاراشتنا  رتفد  هناـخپاچ  نابآ 1361 ، هاپـس ، شخب  يدازآ  ياه  تضهن  دحاو  نارهت ، لالقتـسا  لته  رد  ناهج 

.ناریا
ص 8. ، 1380  / 3  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 3 تارطاخ 16 /  « ) نارحب زا  سپ  ، » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 454 - 2

، رون نازاس  هشیدـنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  نانبل ، هللا  بزح  هچخیرات  يزوریپ ، ات  تمواـقم  زا  یهللادـسا ، دوعـسم  . 455 - 3
ص 60 و 61. ناتسبات 1379 ،

ار هاپس  حتف  هاگرارق  یهدنامرف  سدقملا  تیب  نیبملا و  حتف  تایلمع  رد  هک  دوب  بونج  تایلمع  داتس  لوئسم  دیشر  رادرس  . 456 - 4
.تشاد هدهع  هب 
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دـش رارق  .مینک  تسرد  هروتـشا )  ) نانبل اب  هیروس  زرم  يدورو  ربعم  ات  توریب  هب  فرـشم  تاعافترا  يور  نانبل و  كاخ  رد  كرتشم 
ام برغ )  ) تسار تمس  اه  ینانبل  اه و  ینیطسلف  و  قرش )  ) پچ تمـس  رد  مه  هیروس  میـشاب و  طسو  رد  رکـشل  کی  دادعتـسا  اب  ام 

ترضح رکشل 27  ياهورین  هورگ ، نیمود  راقفلاوذ و  پیت 58  زا  یماظن  ياهورین  زا  اه  هورگ  نیلوا  تاقفاوت  نیاربانب  .دـنریگب  رارق 
 . (2) (1) .دندش » هیروس  مزاع  دادرخ  خیرات 21  رد  ص )  ) لوسر

لیئارـسا یلـصا  فده  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  زور  اهنت 11  نانبل ، بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  زاـغآ 
: تفگ ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  .تسا  هدوب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج 

رگا .میتسه (3) و  گنج  راتفرگ  لیئارسا  رطاخ  هب  ام  دش و  لیمحت  ام  رب  لیئارـسا  رطاخ  هب  قارع  گنج  هک  میراد  داقتعا  الـصا  ام  »
 . (4) .میوشن » زوریپ  اجنیا  ام  هک  هدمآ  دوجو  هب  هثداح  نآ  الصا  دمآ و  یمن  شیپ  هثداح  نآ  میدوب  هدشن  زوریپ  قارع  گنج  رد  ام 

: تفگ هنیمز  نیمه  رد  زین  ناریا  یمالسا  روهمج  سیئر 

، یندشن مامت  تردق  اب  ناریا  تلم  هک  دندرک  باسح  ناگدنمزر ، يزوریپ  هدـهاشم  زا  سپ  هقطنم  هتـسباو ي  ياه  تلود  اکیرما و  »
 . (5) .دندومن » حرطم  ییامن  تردق  یسایس و  دنفرت  ناونع  هب  ار  نانبل  نایرج  اذل  دنک ؛ هرسکی  ار  دادغب  میژر  راک  هک  تسا  نآ  رب 

: تفگ زین  ریزو ، تسخن  يوسوم ، سدنهم 

دوخ هب  ار  ام  یماظن  يدام و  تاناکما  هدـنمزر و  ياهورین  تسناوت  یم  قارع  میژر  یتسدـمه  تکراشم و  اب  اهنت  بصاـغ  لیئارـسا  »
 . (6) .میزیخنرب » مسینویهص  اب  میقتسم  هزرابم ي  هب  ات  دنک  لوغشم 

فادها هنایمرواخ و  تالداعم  بوچراچ  رد  عوضوم  نیا  هکنیا  زا  رتشیب  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  تیهام  زا  یسایس  لیلحت  رد 
لباق قارع  ناریا و  گنج  بوچراچ  رد  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  نانبل  رد  هقطنم و  نیا  رد  لیئارسا 

147 ص :

همانزور ي  ) .دنک یم  رکذ   61  / 3 هبنـش 22 /  زور  ار  امیپاوه  نیلوا  زاورپ  خیرات  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  . 457 - 1
(. ص 8 ، 1380  / 3 هبنشکی 6 /  یمالسا ، يروهمج 

.شرازگ همیمض  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 109 ، ذخأم 16 ، . 458 - 2
دلج لاس 1361 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 459 - 3

.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 288 و 289 ، راهب 1376 ، مود ،
.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 322 ، هام 1362 ، يد  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 460 - 4

ص 24. ، 1361  / 6  / 20 خساپ ، شسرپ و  هسلج  ناریا  هدوت ، بزح  . 461 - 5
ص 3. مالیا ، يادهش  تبسانم  هب  مایپ  ، 1361  / 3 ناهیک 22 /  همانزور  . 462 - 6
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ياهورین زکرمت  زا  يریگولج  فده  اب  ناریا  ياوق  هیزجت  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  زواجت  نیا  زا  فده  .تسا  یسررب 
.دش هتسناد  لیئارسا  اب  دربن  يارب  ناریا 

قارع رفاک  زواجتم و  میژر  اب  هلباقم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ام  ناملسم  هدنمزر و  تلم  ناوت  : » هک دمآ  دوجو  هب  رواب  نیا  ساسا  نیا  رب 
رانیمس رد  هاپس ، هدنامرف  تقو  ماقم  مئاق  یناخمـش ، ياقآ  موهفم  نیا  رب  (1) و  .درادزاب » زواجتم  لیئارـسا  اکیرما و  اب  هلباقم  زا  ار  ام 

: درک دیکأت  نارهت  رد  شخب  يدازآ  ياه  تضهن 

گنج تساکیرما و  اب  گنج  تیاهن  رد  مادص و  اب  گنج  نانبل ، بونج  رد  گنج  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ام  ناگدـنمزر  ام ، ياهورین  »
رهش نینوخ  رد  هک  يروط  نامه  مینک  یم  میسقت  ار  نامدوخ  ياهورین  .تساکیرما  اب  گنج  و  نیگب »  » اب گنج  زین  رهش  نینوخ  رد 
ياه هنیـس  رت  عیرـس  هچ  ره  هک  مینآرب  زین  ادیـص » « » روص  » رد هیطبن »  » رد میدـینادرگ ، زوریپ  راگدرورپ  يرای  هب  ریـشمش  رب  ار  نوخ 

تیاهن رد  میسرب و  هللا  ءاقل  هب  میوش و  دیهش  هناقشاع  مینکب و  زاب  یتسینویهص  ياه  حالـس  اه و  کشوم  واه  بمب  ولج  ار  نامدوخ 
 . (2) .میزاس » رتاوسر  ار  اوسر  لیئارسا  شیوخ  نوخ  اب 

مازعا يارب  هیروس  دش  صخشم  یتقو  هک  نانچ  دوب  دایز  رایـسب  لیئارـسا  اب  گنج  يارب  یمازعا (3)  ياهورین  طاـشن  روش و  هدارا و 
جاح دوش  یم  نآ  ماجنا  زا  عنام  فلتخم  ياه  هناهب  هب  درادن و  يا  هلجع  لیئارـسا  اب  يریگرد  هنحـص ي  نانبل و  هب  هیروس  زا  اهورین 

: تفگ یم  نینچ  دمآ ، یم  باسح  هب  هیروس  هرامش 2  درم  نامز  نآ  رد  هک  دسا ، تعفر  اب  رادید  رد  نایلسوتم  دمحا 

رارق تلع  ره  هب  رگا  ...هدشن  هرسکی  مادص  اب  ام  گنج  فیلکت  زونه  هک  دیناد  یم  رتهب  امش  میا  هدماین  هیروس  هب  ینامهیم  يارب  ام  »
 . (4) .میتسین » نآ  لها  ام  دشاب ، یسایس  تارکاذم  رد  يا  هدنرب  گرب  هحلاصملا و  هجو  رد  افرص  هیروس  رد  ام  روضح  تسا 

148 ص :

.نامه . 463 - 1
ص 232. ذخأم 18 ، . 464 - 2

نیطسلف نامرآ  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  یناریا  بلطواد  ياهورین  زا  يرایسب  يرظتنم  دمحم  دیهش  لاس 1385  ناتسبات  رد  هتبلا  . 465 - 3
ناریا ياهزرم  تشپ  هب  اه  تسینویهـص  هک  داد  هزاجا  دیابن  مسینویهـص  اب  مالـسا  گنج  رد  هک  دوب  دـقتعم  يو  .درک  مازعا  نانبل  هب 

تمواقم زا   ) .دوب نانبل  بونج  راک  نیا  يارب  ههبج  نیرتهب  دیگنج و  اه  تسینویهص  اب  لیئارسا  ياهزرم  تشپ  رد  دیاب  هکلب  دنـسرب ،
(. ص 45 يزوریپ ، ات 

دیهش 1376، داینب  نایلسوتم -  دیهش  همان  یگدنز  قفا : ياهتنا  رد  دازهب ، نیسح  زا  لقن  هب  ص 62 ، يزوریپ ، ات  تمواقم  زا  . 466 - 4
ص 290.
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كاخ هب  دورو  گنج و  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  اب  هک  دوب  عوضوم  نیا  زا  رثأتم  دش  هتفگ  البق  هچنآ  رب  هوالع  نانبل  هب  ورین  مازعا 
دروم نیا  رد  ییاضر  ياقآ  .تسا  هدرک  هلمح  یبرع  يروشک  هب  هک  دننک  مهتم  لیئارـسا  دـننام  زین  ار  ناریا  یبرع  ياهروشک  ناریا ،

: دیوگ یم 

بارعا وج  اب  دراد و  دوجو  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح  لامتحا  قارع ، كاخ  لخاد  میورب  میهاوخ  یم  یتقو  تفگ  یم  یمـشاه  ياـقآ  »
 . (1) .میتفر » نانبل  هب  قطنم  نیا  ساسا  رب  اجنآ  میورب  تسا  رتهب  ام  دننک  یم  هلمح  بارعا  هب  نامزمه  لیئارسا  ناریا و  هکنیا  رب  ینبم 

دیدج یطرش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  یـسایس  تیعـضو  زا  قارع  هدافتـساءوس  زا  يریگولج  يارب  عوضوم و  نیمه  زا  رثأتم 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يوسوم  سدنهم  .دش  هتشاذگ 

يارب یهار  نداد  نآ  میا و  هدومن  هفاضا  قارع  زواجتم  میژر  اب  گنج  همتاخ ي  يارب  دوخ  هتشذگ  طیارـش  رب  ار  يرگید  طرـش  ام  »
یم ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  همه  دشاب و  یم  راکتیانج  لیئارـسا  اب  دربن  ياه  ههبج  تمـس  هب  ام  هدنمزر  یهرز و  ياهورین  روبع 

 . (2) .تسا » یمالسا  تلم  کی  هیلوا  قوقح  زا  نیا  هک  دنناد 

: تفگ درک و  لیلحت  ار  قارع  ناریا و  گنج  اب  نآ  یگتسویپ  نانبل و  گنج  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  زین  یمشاه  ياقآ 

« .دش زاغآ  نانبل  هب  لیئارسا  موجه  دمآرب ، یمالسا  يروهمج  تسکش  ددصرد  اکیرما  زرحم و  ام  يزوریپ  یتقو  »

: درک هراشا  عافد  یلاع  ياروش  میمصت  هب  سپس  يو 

نآ دنک و  هفاضا  قارع ) اب   ) سب شتآ  طورـش  هب  طرـش  کی  تفرگ  میمـصت  عافد  یلاع  ياروش  هک  دـنناد  یم  مرتحم  ناگدـنیامن  »
زواجت  (3) .دوـش » هداد  رارق  یمالـسا  يروـهمج  راـیتخا  رد  قارع  كاـخ  زا  یهار  سدـق ، هب  هدـنمزر  ياـهورین  لاـقتنا  يارب  هکنیا 

ياهراتفر میمـصت و  أشنم  هک  دوب  دـیدج  یتیعقاو  قارع ، ناریا و  گنج  اب  هثداـح  نیا  یگتـسویپ  روصت  ناـنبل و  بونج  هب  لیئارـسا 
رد ایآ  هک  دراد  دوجو  شسرپ  نیا  لاح ، نیع  رد  .دش  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  يدیدج 

149 ص :

.1373 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  ياه  سرد  هلسلس  ییاضر ، نسحم  . 467 - 1
ذخأم 25. . 468 - 2

.یمالسا ياروش  سلجم  ینلع  هسلج  ، 1361  / 3  / 23 ص 263 و 264 ، ذخأم 22 ، . 469 - 3
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؟ تسا هتشاد  یشقن  قارع  ایآ  نایم  نیا  رد  دوب ؟ هدش  ینیب  شیپ  یفادها  نینچ  لیئارسا  اکیرما و  ياه  همانرب 

لیئارـسا هناهب ي  عوضوم  رب  تیوک ، ات  تیرکت  زا  باتک  رد  .تسا  هدش  هجوت  رتمک  هثداح  ود  نایم  یگتـسویپ  هب  یجراخ  عبانم  رد 
هک هدـش  هتـشون  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  ساسا  رب  .دـنک  یم  دـیکأت  دوب  ندـنل  رد  روشک  نیا  ریفـس  رورت  هک  نانبل  هب  زواجت  يارب 
هب سیلگنا  تلود  هینایب ي  زا  لقن  هب  عوضوم  نیا  .دراد  رارق  تشادزاب  تحت  هک  تسا  ندـنل  رد  قارع  یماظن  هتـسباو ي  اـهنآ  ربهر 

: تسا هدش  هتشون  رورت  لماوع  يریگتسد  ییاسانش و  تبسانم 

داد راشتنا  ندـنل  رد  لیئارـسا  ریبک  ریفـس  هب  دـصقءوس  لماوع  يریگتـسد  ییاسانـش و  تبـسانم  هب  هک  يا  هیناـیب  رد  سیلگنا  تلود  »
هداد یم  رارق  اه  تسیرورت  رگید  رایتخا  رد  ار  مزـال  ياـه  حالـس  دوخ  هناخترافـس  قیرط  زا  ندـنل  رد  قارع  تلود  هک  درک  دـیکأت 

 . (1) .تسا »

شقن ندرک  هتـسجرب  اب  نانبل و  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  ياهدمایپ  هب  هجوت  اب  رابخا و  نیمه  ساسا  رب  زمیات  كرویوین  همانزور ي 
: تشون قارع 

هلیح هب  تسد  تسا  هدرتسگ  دوخ  هک  یماد  زا  ییاهر  يارب  دـنیب  یم  یعطق  ناریا  اب  گنج  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  نیـسح  مادـص  »
دناد یم  نانبل  هب  هلمح  هب  اهنآ  ندرک  راداو  اه و  یلیئارسا  تاساسحا  کیرحت  رد  ار  هشقن  نیرتهب  وا  .دنز  یم  یبیرغ  بیجع و  ياه 

نآ رد  دوخ  يدایا  زا  درک و  رداص  ار  ندنل  رد  لیئارسا  ریبک  ریفس  لتق  روتـسد  وا  .تسا  هدش  قفوم  زین  يدح  ات  دوخ  راک  نیا  رد  و 
دش و دهاوخ  لکـشم  راک  دننک  مادقا  رید  رگا  دنتـسناد  یم  هک  اه  یلیئارـسا  .دـنروآرد  ياپ  زا  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  ات  تساوخ  رهش 

.دندرک هلمح  نانبل  هب  تفای ، دهاوخ  تسد  يرتشیب  تردق  هب  دنک  یم  تیامح  اهنآ  زا  مه  مادص  هک  تافرع  رسای  یتسیرورت  هورگ 
 . (2) .تسا » هداد  رارق  ناریا  اب  گنج  رد  سب  شتآ  ققحت  يارب  يا  هناهب  ار  نآ  نونکا  هدیسر و  دوخ  فده  هتساوخ و  هب  مادص 

نینچمه و  سیلگنا ، تلود  هیناـیب ي  رد  جردـنم  تاـعالطا  ساـسا  رب  قارع ، شقن  نداد  رارق  روـحم  اـب  هـیرظن  نـیا  یلـصا  رـصانع 
قارع يارب  هثداح  نیا  ياهدمایپ 

150 ص :

ذخأم 17. . 470 - 1

ذخأم 17. . 471 - 2
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شهاک يارب  اه  لـیلحت  راـبخا و  هنوگ  نیا  راـشتنا  هک  تفرگ  هدـیدان  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یمن  لاـح ، نیع  رد  .تسا  هتفرگ  لـکش 
.تسا هدوب  برع  ناهج  رد  لیئارسا ، زواجت  ياهدمایپ  ریثأت و 

: تسا هدش  هتشون  هجوت و  یگتسویپ  عوضوم  هب  زین  عارشلا  ینانبل  هلجم ي  رد  نیا ، رب  هوالع 

زین رهـشمرخ  دربن  .دـش  یمجاهت  تلاح  هب  یعافد  تلاح  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لاقتنا  یلـصا  كرحم  نانبل  گنج  هک  ناـنچمه  »
ياقب لیئارسا و  اکیرما و  عفانم  اصخشم  نآ ، يزاسدازآ  رهشمرخ و  هب  ناریا  هلمح  زا  سپ.دوب  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح  یلـصا  هزیگنا 
نانبل هب  مادـص  ياقب  يارب  شالت  دوخ و  عفانم  زا  تظافح  روظنم  هب  اکیرما  یتسدـمه  اب  لیئارـسا  تفرگ و  رارق  هرطاـخم  رد  مادـص 

« .درک هلمح 

: تسا هدمآ  فنژرب  زا  لقن  هب  هلجم  نیا  رد 

 . (1) .داد » تاجن  طوقس  زا  ار  مادص  نانبل ، گنج  »

، ناریا كاخ  زا  ینیشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ  مالعا  نانبل و  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  نامز  زا  هتفه  ود  تشذگ  زا  سپ  اجیردت 
هدرک یگدامآ  مالعا  ههبج  ود  رد  گنج  يارب  ناریا  یگدامآ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  یمـشاه  ياقآ  .تفرگ  يدیدج  تامیمـصت  ناریا 
دیکأت سپس  ناشیا   (2) .تسا » ناناملسم  كرتشم  شترا  هاپـس و  داحتا  لیئارـسا ، اب  هزرابم  هار  اهنت  : » درک مالعا  ینانخـس  رد  دوب و 

 . (3) .میهد » یم  قارع  اب  گنج  هب  ار  مدقت  تلاصا و  رضاح  لاح  رد  ام  :» درک

تیهام زا  كرد  اب  دـعب ، زور  کی  ماما  .دـش  زاغآ  مادـص ، ینارنخـس  اـب  دادرخ 1361 و  رد 30  قارع (4)  ياهورین  ینیـشن  بقع 
: دندومرف دندرک و  دیکأت  نانبل  زا  اهورین  تشگزاب  ترورض  هب  اکیرما ، قارع و  دیدج  راتفر  عضاوم و 

رد امـش  هک  دیـشاب  نئمطم  دوش ، زوریپ  قارع  رگا  .دننک  درـس  ار  اهنآ  دننک و  فرـصنم  اه  ههبج  زا  ار  ام  ناناوج  دنهاوخ  یم  اهنیا  »
سوحنم بزح  نیا  زا  قارع  روشک  تاجن  نودب  یلو  میهدـب  تاجن  ار  سدـق  میهاوخ  یم  ام  .دـینکب  دـیناوت  یمن  يراک  چـیه  نانبل 

 . (5) .میناوت » یمن 

151 ص :

.1361  / 5 زور 4 /  شرازگ  ص 392 ، ذخأم 16 ، . 472 - 1
.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 285 ، ذخأم 22 ، . 473 - 2

ص 288. نامه ، . 474 - 3
.دوش یم  یسررب  دعب  تاحفص  رد  قارع  ینیشن  بقع  ثحبم  رد  عوضوم  نیا  . 475 - 4

ص 674. ، 1378 بالقنا ، فراعم  تاراشتنا  رتفد  نارحب ، زا  روبع  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 476 - 5
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: دندومرف دنداد و  حیضوت  ار  ناریا  يریگ  میمصت  تلع  ماما 

يارب هشقن  میتسه و  التبم  نآ  هب  هچنآ  زا  اـم  لاـفغا  يارب  هئطوت  قارع و  گـنج  هلئـسم  رگا  ناریا  یبـالقنا  تلود  روشحلـس و  تلم  »
 . (1) .درک » یم  لمع  رگید  يا  هنوگ  هب  دوبن ، ههبج  ود  رد  ام  تسکش 

لیئارـسا قارع و  اب  گنج  ههبج ي  ود  ره  رد  ناریا  تسکـش  يانعم  هب  نآ  موادـت  دوب و  تلفغ  یعون  دـش  ماـجنا  هچنآ  ماـما  رظن  زا 
 . (2) ماما ، میمصت  بقاعتم  .دوب 

هک دوزفا  يو   (3) .دنتـشاد » نانبل  رد  گنج  رب  ناریا  ياهزرم  رد  گنج  مدـقت  هب  یـصاخ  هجوت  ماما  : » تشاد راهظا  یمـشاه  ياقآ 
تحت ار  لیئارسا  زواجت  فده  یمـشاه  ياقآ  نینچمه  .دنا  هدرک  حرطم  ار  رظن  نیا  زین  لخاد  رد  مه  برع و  ناهج  رد  ام  ناتـسود 

 . (4) .مینک » یم  لابقتسا  دوجو  همه  اب  ماما  تارکذت  زا  : » درک دیکأت  مالعا و  ناریا  ياه  يزوریپ  نداد  رارق  عاعشلا 

هقطنم رد  نانبل  مدرم  شزومآ  يارب  اهورین  زا  يدادـعت  ناشیا  تقفاوم  اب  اـما  دنتـشگزاب  روشک  هب  یمازعا  ياـهورین  ماـما  روتـسد  هب 
دندرک و یهدنامزاس  هللا  بزح  ناونع  تحت  ار  نانبل  نایعیـش  دنداد و  لیکـشت  زواجتم  ربارب  رد  تمواقم  ياه  هتـسه  دندنام و  یقاب 

.دندرک دراو  لیئارسا  رب  ار  یماظن  یـسایس -  تسکـش  نیرت  هتـسجرب  نیرتمهم و  دنداد و  شرتسگ  ار  لیئارـسا  شترا  هیلع  تالمح 
ریثأت داد ، نایاپ  یپرد  یپ  ياه  تسکـش  لیلد  هب  لیئارـسا ، ربارب  رد  بارعا  ریقحت  هب  هکنیا  رب  هوالع  کیژتارتسا  مهم و  دادـخر  نیا 
میژر تیدوجوم  رد  ار  تارطاـخم  نیرتشیب  نونکا  مه  تشاد و  یـصقالادجسم  هضاـفتنا  يریگ  لکـش  نیطـسلف و  مدرم  رب  یعیـسو 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  لیئارسا 

152 ص :

.1361  / 4  / 6 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 217 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 477 - 1
هس نارس  هسلج  رد  هدزباتش و  شنکاو  کی  رد  نانبل  هب  ورین  مازعا  يارب  يریگ  میمصت  لصا  دوجوم  نئارق  دهاوش و  هب  انب  . 478 - 2

دوخ تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دنتـشادن  یعالطا  يریگ  میمـصت  نیا  زا  ماما  دسر  یم  رظن  هب  تفرگ و  ماجنا  هوق 
5 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي   ) تسا هدرک  تروشم  نانبل  ياه  يریگرد  هرابرد  ماما  اب  تاقالم  رد  دادرخ  زور 18  رد  هک  هتشون 

.دش هیروس  مزاع  دادرخ  زور 17  تئیه  ماجنا و  دادرخ  رد 16  يریگ  میمصت  هکنآ  لاح  ص 8 ) ، 1380  / 3 / 
ص 299 و 300. ذخأم 22 ، . 479 - 3

ص 300. ذخأم 22 ، . 480 - 4
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یلاغشا قطانم  زا  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع 

هراشا

، نانبل هب  لیئارسا  زواجت  هب  هجوت  اب  گنج و  ندرک  فقوتم  يارب  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  حلص  هتیمک ي  تساوخرد  هب  خساپ  رد 
بقع هب  هسلج  نیا  رد  .دش  لیکشت  نیـسح  مادص  تسایر  هب  قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هسلج ي  دادرخ 1361  خیرات 19  رد 

هدنیامن زور ، نیمه  رد  .دندرک  مالعا  دادرخ  خیرات 20  رد  يا  هیمالعا  رودص  اب  ار  نآ  دش و  هتفرگ  میمـصت  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن 
ناکم هرابرد ي  هیمالعا  نیا  رد  .درک  لاسرا  للم  نامزاس  لک  ریبد  يارب  ار  قارع  تلود  هیمـالعا ي  نتم  لـلم  ناـمزاس  رد  قارع  ي 

: تسا هدمآ  نآ  نامز  ینیشن و  بقع 

راموس نارهم ، نیریش ، رصق  هلمج  زا  ناریا ، یضارا  اهرهش و  هیلک ي  زا  دوخ  ياهورین  يروف  ینیـشن  بقع  يارب  ار  قارع  یگدامآ  »
 . (1) .دیسر » دهاوخ  مامتا  هب  هتفه  ود  تدم  رد  ینیشن  بقع  .دراد  یم  مالعا  یللملا  نیب  ياهزرم  ات  يورسخ  و 

یلح هار  هب  ناریا  اب  امیقتـسم  فالتخا  دروم  لـئاسم  هراـبرد ي  دـنناوتن  دوجوم  ياـهداهن  رگا  دـش  دـیکأت  هیمـالعا  نیا  رد  نینچمه 
، دـننک رداص  تینما  ياروش  ای  دـهعتمریغ  شبنج  ای  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  هک  ار  يرواد  يأر  ره  تسا  رـضاح  قارع  دنـسرب ،

: تسا هدمآ  قارع  میمصت  تلع  هرابرد ي  هیمالعا  نیا  رد  .دریذپب 

رد دیاب  اه  شـشوک  هیلک  هک  تسا  قیمع  كرد  نیا  زا  یـشان  یماظن ، تایلمع  هیلک ي  نتخاس  فقوتم  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  »
 . (2) .دوش » تیاده  نمشد  تسینویهص  اب  ییورایور  تهج 

بقع يارب  ار  قارع  یگدامآ  مـالعا  یمـشاه  ياـقآ  .دـش  لیکـشت  عاـفد  یلاـع  ياروش  هسلج ي  قارع ، میمـصت  نیا  هب  شنکاو  رد 
یم رکذ  تسا -  هداد  عالطا  ناشیا  هب  ار  عوضوم  ینفلت  سامت  رد  بش  همین  هک  شترا -  ینیمز  يورین  هدنامرف ي  زا  لقن  هب  ینیـشن 
ءزج مه  نیمه  تسا و  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زواـجت  زا  يرادرب  هرهب  مادـص و  تاـجن  يارب  يا  هلیح  نـیا  ـالامتحا  : » دـسیون یم  دـنک و 

، يوـسوم سدـنهم  هک  ناـنچ  تشاد ؛ جاور  قارع  ریخا  میمـصت  تیهاـم  زا  یتـشادرب  نـینچ   (3) .تسا » لیئارـسا  اکیرما و  فادـها 
: درک مالعا  قارع  دیدج  مادقا  هب  شنکاو  رد  زین  تقو ، ریزو  تسخن 

153 ص :

ص تسوداسراپ ، رهچونم  قارع ، ناریا و  گنج  رد  للم  نامزاس  شقن  باتک  زا  لقن  هب  یبهذـم » یلم -   » یتنرتنیا تیاـس  . 481 - 1
.318

.نامه . 482 - 2
.1361  / 3 شرازگ 20 /  ، 1380  / 3  / 6 ذخأم 19 ، . 483 - 3
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هب لسوت  هلمج  زا  یسایس  قیرط  زا  نانبل  هب  لیئارسا  هلمح ي  رطاخ  هب  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  ات  تسا  شالت  رد  قارع  »
رب نامقوقح  قاقحا  يارب  هک  ار  يدوخ  ياهورین  ییاهن  تابرـض  ولج  یفطاع  لئاسم  یتح  یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  اه و  تردقربا 

(1) .دزیرگب » شیوخ  زواجت  بقاوع  زا  دهد و  رارق  یشومارف  قاحم  رد  ار  زواجتم  نییعت  هلئسم  .دریگب و  درک ، میهاوخ  دراو  نمشد 
.

رد هک  عافد ، یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  اذـل  دـش ؛ فداصم  هیروس  هب  ناریا  یمازعا  تئیه  تشگزاب  اب  قارع  دـیدج  میمـصت  مـالعا 
: دیوگ یم  هسلج  نیا  هرابرد ي  یمازعا ، تئیه  ءاضعا  زا  یکی  دیشر ، رادرس  .دش  ثحب  زین  عوضوم  نیا  دوب (2)  ماما  رتفد 

.دوب رارقرب  مه  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  هک  دسر  یم  مرظن  هب  میتفر ، ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  امیقتـسم  نانبل ، زا  تشگزاب  رد  »
هـسلج ماما  ترـضح  قاتا  رد  هک  دوبن  رارق  دوب و  برغم  لـیاوا  دنتـشاد ، روضح  مه  یمـشاه  ياـقآ  يا و  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 

.دندروآ ياج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  قوش  اب  مه  نارگید  دـنوش ، یم  هدامآ  زامن  يارب  دـنراد  ماما  ترـضح  میدـید  هک  دوش  عورش 
مین کی  رد  ام  عمج  .مینک » ثحب  اج  نیمه  : » دنتفگ هتشگرب و  عمج  فرط  هب  هداجـس  نامه  يور  ماما  ترـضح  زامن ، مامتا  زا  دعب 

 . (3) .دش » هداد  رفس  زا  یلصفم  شرازگ  یتیالو  ياقآ  ییاضر و  ردارب  طسوت  میدز و  هقلح  ماما  ترضح  درگ  رب  هریاد 

هجیتن سپـس  دـنداد و  حیـضوت  یلاثم  رکذ  اب  ار  دوخ  تاـیرظن  موش و  یمن  ییارجا  لـئاسم  زیر  دراو  هک  دـندرک  دـیکأت  ماـما  سپس 
: دندرک يریگ 

.شهار زا  اما  تسرد  ندرک  کمک  .دیشاب  هتشادن  هبقع  ینابیتشپ و  هدش و  اهر  نانبل  رد  نامسآ  نیمز و  نیب  امش  هک  دشابن  روطنیا  »
طابترا لکشم  دیتسین و  لصو  نانبل  هب  ییایفارغج  ظاحل  هب  هک  امـش  .دینک  روبع  روشک  راهچ  هس ، زا  دیاب  هک  تسا  ینیمز  امـش  هار 

 . (4) .دوب » دیهاوخ  راتفرگ  ینابیتشپ  موادت  رد  اریز  دشاب ؛ یمن  یناسآ  راک  دیگنجب ، دیهاوخب  رگا  .دیراد  ینیمز 

هب لیئارـسا  زواجت  تیهام  زا  رثأتم  رتشیب  دش ، مالعا  یمومع  ینارنخـس  رد  دعب  زور  هک 10  نانبل  زا  اهورین  تشگزاب  يارب  ماـما  رظن 
اب تیعضو  نیا  ندوب  نامزمه  نآ  زا  رتمهم  دوجوم و  تیعضو  زا  یمازعا  تئیه  شرازگ  نانبل و  بونج 

154 ص :

.1361  / 4 شرازگ 20 /  ص 204 ، ذخأم 16 ، . 484 - 1
ذخأم 43. . 485 - 2

.دیشر یلعمالغ  شرازگ ، همیمض  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 109 ، ذخأم 16 ، . 486 - 3
.نامه . 487 - 4
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یمن یبایزرا  تبثم  نانبل  رد  ار  ناریا  ياـهورین  روضح  بناوج  ماـمت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ماـما  .دوب  قارع  دـیدج  تامادـقا  میمـصت و 
.دندرک

شرازگ رد  یمشاه  ياقآ  .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  گنج  همادا  اددجم  زین  هسلج  نیا  رد  دادرخ  مشـش  موس و  هسلج ي  همادا ي  رد 
: دنک یم  هراشا  نایماظن  رظن  ساسا  رب  ماما  يریگ  میمصت  هب  دهد  یم  حیضوت  ار  ماما  رظن  یگناگود  هکنیا  نمض  هسلج  نیا 

دوش ثحب  يا  هنوگ  هب  یتح  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنا و  عطاق  گنج  همادا ي  دروم  رد  ماما  ...میتفرگ  میمـصت  گنج  لئاسم  هب  عجار  »
ار ناشدوخ  یگمه  هک  دننک  یم  مالعا  يا  هنوگ  هب  ار  گنج  فادـها  دـنک و  زورب  اهورین  هعماج و  رد  يدـیدرت  نیرت  کچوک  هک 
، ماما تمدـخ  مه  رـصع  هسلج ي  رد  .دنتـشادن  مه  قارع  كاـخ  هب  دورو  يارب  یقفاوت  انمـض  دـننک و  هداـمآ  ینـالوط  تدـم  يارب 

قارع كاخ  هب  دورو  عنم  اب  گنج  همادا ي  هک  دـندرک  تباث  هناسانـشراک  دـندرک و  ثحب  ماما  اب  اـم  روضح  اـب  یماـظن  ناهدـنامرف 
دورو ای  دوش ، یمن  دراو  وا  كاخ  هب  ام  ماظن  هک  دوشب  نئمطم  رگا  تسا و  ام  كاخ  زا  يدایز  ياـهاج  رد  نمـشد  .تسین  راـگزاس 

ام كاخ  رد  درک  ادـیپ  یگدامآ  تقو  ره  تفر و  دـهاوخ  نوریب  ساسح  طاقن  زا  هن  داد و  دـهاوخ  زاـیتما  هن  تشاد ، دـهاوخ  یئزج 
بیسآ دنا و  مک  ای  دنتسین  مدرم  هک  ییاهاج  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  اب  هک  دندرک  عناق  ار  ماما  لالدتسا  نیا  اب  دنک و  یم  يورـشیپ 

 . (1) .دننک » تقفاوم  دننیب ؛ یمن 

یمادقا هنوگ  چیه  دادرخ  خیرات 30  رد  مادص  ینارنخـس  ات  یلو  دش  مالعا  دادرخ  خیرات 20  رد  قارع  دیدج  میمـصت  هک  یلاح  رد 
مادص ینارنخس  یلو  دوب  میمصت  نیا  مالعا  يانعم  هب  اهنت  هیمالعا  رودص  عقاو ، رد  .تفرگن  تروص  قارع  شترا  ینیشن  بقع  يارب 
تلع تیهام و  گنج ، هتشذگ ي  دنور  هک  دوب  یماظن  یـسایس -  يا  هینایب  عقاو  رد  مادص  ینارنخـس  .دوب  نآ  يارجا  زاغآ  هطقن ي 

.دوب هدنیآ  هب  یتاراشا  درک و  یم  حیرشت  ار  قارع  يریگ  میمصت 

: تفگ درک و  رکذ  یعافد  گنج  زا  ار  قارع  فده  دش ، شخپ  میقتسم  ریهامجلا  توص  ویدار  زا  هک  دوخ ، ینارنخس  رد  مادص 
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 . (1) .تسا » دیدج  عون  زا  یعافد  گنج  اما  تسا  یعافد  گنج  میدش  نآ  هب  دورو  زا  ریزگان  هک  یگنج  میتفگ  زاغآ  نامه  زا  ام  »

اذل دنک ، نایب  ار  نآ  لاغشا  ناریا و  كاخ  رد  يورشیپ  تلع  دراد  رظن  رد  دیدج (2)  عون  زا  یعافد  گنج  حیضوت  اب  مادص  عقاو  رد 
: دیوگ یم 

شیوخ ياهرهش  یعافد  ششوپ  بیترت  نیدب  میدرک و  لابند  ناریا  نیمزرس  لخاد  ات  ار  اهنآ  میدنار و  بقع  هب  ار  نمشد  ياهورین  »
 . (3) .میدرک » ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار 

دیوگ یم  درکن ، لاغشا  ار  ناریا  ياهرهـش  زا  یخرب  قارع  نامز  نآ  رد  ارچ  دندرک  یم  لاؤس  هک  یناسک  هب  خساپ  رد  نینچمه  يو 
اب ات  میدوب  هدامآ  میدـش و  ناریا  كاـخ  دراو  يزرم (4)  ياهرهـش  ظفح  رطاخ  هب  طقف  هکلب  دوبن  ناریا  ياهرهـش  لاغـشا  ام  فده 

لصف لح و  گنج (5)  ياه  ههبج  رد  دـیاب  گنج  دـنتفگ  یم  اهنآ  یلو  مینک  ینیـشن  بقع  قطاـنم  نیا  زا  قارع  قوقح  هب  فارتعا 
 . .دوش (6)

، یماظن ياه  تسکش  يانعم  اساسا  تسا و  هدش  زوریپ  ای  هدروخ  تسکش  قارع  ایآ  هکنیا  هرابرد ي  الاب ، تاحیـضوت  زا  سپ  مادص 
هب ناریا  تسا و  بارعا  یقرش  ههبج ي  مکحتسم  ژد  قارع  تسا  دقتعم  مادص  .دهد  یم  یمهم  تاحیضوت  تسیچ ؟ ینیـشن  بقع  و 

مـسیا و ینیمخ  یکیراـت  تـملظ و  دــش  یمن  هـفخ  هـفطن  رد  ناریا  هئطوـت  رگا  نیارباـنب ، .تسا (7)  هدوـب  ژد  نـیا  نتـسکش  لاـبند 
رد .دمآ  یمرد  مسینویهص  سراف و  ناطلس  راب  ریز  برع  نیمزرس  لک  تفرگ و  یمارف  ار  یبرع  قرش  ياهروشک  یمامت  مسینویهص 

قارع مدرم  هب  باطخ  اجنیا  رد  دنک  یم  مالعا  یعافد  ار  گنج  تیهام  مادص  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح 
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ریهامجلا توص  ویدار  ص 2 ، ، 1361  / 3  / 31 هرامش 93 ، هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 489 - 1
.1361  / 3 یمالسا 30 /  يروهمج  يرازگربخ  ، 19 تعاس 30 / 
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31 هرامش 93 ، هژیو ، هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دوب شیوخ  قوقح  تیمکاح و  هب  فارتعا  طقف  ام  طرش  .دوب  یطرش 
(. 1361  / 3  / 30 ، 19  / 30 تعاس ریهامجلا  توص  ویدار  زا  لقن  هب  ص 3 و 4 ، ، 1361  / 3 / 
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گنج تشونرس  ام  دننکن ، رفس  ناریا  هب  دنرادن  يدیدج  داهنـشیپ  اه  تئیه  رگا  درک  مالعا  دندمآ  یم  ناریا  هب  سب  شتآ  يرارقرب 

.درک میهاوخ  صخشم  گنج  ياه  ههبج  رد  ار 
ص 3 و 4. نامه ، . 494 - 6
ص 2 و 3. نامه ، . 495 - 7
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: دنک یم  هفاضا  مادص   (1) .دوب » تما  يارب  زا  یگنج  هکلب  دوبن  یلم  امش  گنج  :» دیوگ یم 

غوـی ریز  زا  ییاـهر  يارب  قارع  تلم  هک  تسا  لالقتـسا  يدازآ و  يارب  تازراـبم  دادـتما  هدوـب و  یموـق  اـنعم  ماـمت  هب  گـنج  نیا  »
 . (2) .تسا » هداد  ماجنا  رامعتسا ،

تما نمشد  رگا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  روشک  نیا  یعامتجا  یسایس -  عاضوا  نانبل و  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  هب  سپس  يو 
هلباقم هب  تردـق  اـب  هناـهاگآ و  تسخن  زور  ناـمه  زا  قارع  رگا  تسا و  اـم  يور  شیپ  رد  دـنمدرد  ناـنبل  هبرجت ي  دـش ؛ یم  قفوم 

 . (3) .داد » یم  ینابرق  نانبل  ربارب  هد  تساخ  یمنرب 

دـندرک و هعیاـش  ناریا  یماـح  ياـهروشک  تسا  دـقتعم  يو  .دـنک  یم  یباـیزرا  ار  گـنج  جـیاتن  تاحیـضوت  نیا  ساـسا  رب  مادـص 
ناریا و تلم  هـیحور ي  فیعـضت  راـک  نـیا  زا  ناشفدـه  دـندرک و  شخپ  قارع  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  رب  ینبم  غورد  یتاـعالطا 

ياه نیمزرـس  رد  تساوخ  یم  قارع  دـننک  یم  رکف  دـنیوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم  يو  .تسا  قارع  تسکش 
تـسکش قارع و  يزوریپ  تابثا  رد  مادص   (4) .تسا » هدـنام  ماکان  رما  نیا  رد  قارع  نونکا  مه  دـهد و  هعـسوت  ار  دوخ  ذوفن  ناریا 

نازیم هب  دـیاب  اهنیا  : » دـیوگ یم  دنتـسناد  یم  دایز  رهـشمرخ  رد  صوصخب  ار  قارع  يارـسا  دادـعت  هک  یناـسک  رظن  یفن  رد  ناریا و 
هدـش دراو  ناریا  رب  هک  یتاراسخ  تاـفلت و   (5) دـنرگنب ، رگید  ياه  گنج  گـنج و  نیا  رد  صوصخب  اـه  یناریا  تفگنه  تاـفلت 
مدرم هب  باطخ  یلاغـشا  قطانم  تعـسو  دروم  رد  سپـس  يو   (6) .دـننک » دروآرب  ار  نآ  نازیم  دـنناوت  یمن  ناسانـشراک  یتح  تسا 

امـش ریلد  شترا  نونکا  مه  دـیدومن و  تیبثت  اـهنآ  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 20  شیب  هب  ار  دوـخ  لرتـنک  : » دـیوگ یم  قارع 
ار اهنآ  كاخ  زا  زین  یگرزب  تحاسم  يورسخ و  نارهم و  راموس و  نیریش و  رصق  ریظن  دراد  تسد  رد  ار  ناریا  رهـش  راهچ  نانچمه 

 . (7) .دراد » تسد  رد 

لاغشا اه  یقارع  هک  ار  ییاه  نیمزرس  هتسناوتن  نونکات  هام  یط 21  ناریا  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  یلاغشا  قطانم  تحاسم  هب  يو 
 . .دریگ (8) سپزاب  دنا ، هدرک 

گنج نیا  رد  تسناوت  قارع  : » دریگ یم  هجیتن  تاحیضوت  نیا  زا  سپ  مادص 
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ص 6 و 7. نامه ، . 503 - 8
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قارع هک  دنریگب  هجیتن  نینچ  دنناوت  یم  یماظن  روما  ناسانـشراک  عمج   » (1) و .دروآ » تسد  هب  ار  دوخ  قوقح  تیمکاـح و  تینما ،
اب تبثم  راتفر  گنج و  هب  نداد  نایاپ  يارب  قارع  ياه  شالت  هب  ینارنخـس  نیا  رد  مادـص   (2) .تسا » تسا  هدـش  زوریپ  دربن  نیا  رد 
یم هراشا  دراوم (3)  ریاس  للم و  نامزاس  لک  ریبد  هدـنیامن ي  اهدـهعتمریغ و  یمالـسا ، سنارفنک  نامزاس  حلـص  هتیمک ي  تیلاـعف 

: دیوگ یم  دنک و  یم  یتفگش  راهظا  تسایس  گنج و  دروم  رد  اه  تردقربا  شنکاو  زا  دنک و 

یـشالت هنوگ  چـیه  هکنیا  نودـب  دـندوب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  رگ  هراـظن  اـهنت  تردـقربا  هک  تسا  نیا  رتزیگنا  تفگـش  زیچ  «و 
.دنا هدرک  لصف  لح و  ار  ناهج  ياهروشک  یماظن  ياه  شکمـشک  هشیمه  تردقربا  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دـنیامن ، نآ  نایاپ  تهج 
نیب عفاـنم  هک  تسا  هدـش  عقاو  ناـهج  قطاـنم  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  ساـسح  زا  یکی  رد  گـنج  نیا  میناد  یم  هک  يروط  ناـمه 

ود دودح  هک  یگنج  تسا  هدیدن  دوخ  هب  ار  هنحـص  نیا  ریظن  تقو  چیه  لاح  هب  ات  رـصاعم  ناهج  .دهد  یم  ياج  دوخ  رد  ار  یللملا 
 . (4) .دراد » لوذبم  يدج  یعس  نآ  همتاخ  يارب  یسک  هکنیا  نودب  دراد  همادا  لاس 

بقع تسکش و  هیجوت  يارب  مادص  عقاو ، رد  .تساهتردقربا  تسایس  هب  هراشا  نیمه  دراد  يرتشیب  تیمها  هچنآ  مادص  تاراهظا  رد 
تـسایس تیهام  هب  تسا  يا  هراشا  هیالگ و  دـیوگ  یم  اـه  تردـقربا  تسایـس  هراـبرد ي  هچنآ  یلو  تسا  هداد  یتاحیـضوت  ینیـشن 

يوروش و اپورا و  اکیرما و  تیامح  زایتما  عقاوب  گنج ، عورـش  هرابرد ي  تاهیجوت  زا  ادـج  مادـص  .گنج  هب  تبـسن  اه  تردـقربا 
زین هقطنم  نیا  رب  گنج  ریثأت  سراف و  جـیلخ  هقطنم ي  هرابرد ي  دوب و  هاـگآ  ـالماک  عوضوم  نیا  هب  تشاد و  ار  هقطنم  ياـهروشک 
یم رظن  هب  .تسا  تفگـش  مادـص  رظن  زا  اهنآ ، رگ  هراظن  راتفر  گنج و  همادااب ي  اه  تردـقربا  تقفاوم  نیارباـنب ، .تشاد  یهاـگآ 

بالقنا عوقو  زا  لصاح  يژرنا  مادهنا  شفده  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یـشیاسرف  گنج  رب  قفاوت  یعون  هک  دوب  هدرب  یپ  قارع  دسر 
.تسا هدوب  هقطنم  رد  دوخ  تردق  هعسوت  يارب  قارع  يدنمناوت  تردق و  ناریا و  رد  یمالسا 

دربن هام  رد 21  هک  دنک  یم  دیکأت  اددجم  دوخ  ینارنخس  نایاپ  رد  مادص 
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، ور نیا  زا  .دوب  یگنج  نیشام  مادهنا  هکلب  دوبن  نیمزرس  ظفح  ام  فده  ناریا ، كاخ  لخاد  رد  قارع  زا  عافد  يارب  حلسم  ياهورین 
درک هراشا  عوضوم  نیا  هب  يو  .میدرک (1)  ینیشن  بقع  اه  ینابرق  زا  نتـساک  روظنم  هب  رگید  هقطنم  رد  ای  هقطنم  نیا  رد  یتفاسم  زا 

هناهب ي دوش و  هتفرگ  نمـشد  زا  تصرف  هلیـسو  نیدب  ات  میریگب  ار  یتامیمـصت  دـیاب  یم  مینک  یم  تیلوئـسم  ساسحا   » ام نوچ  هک 
هرابرد دنک (2) و  یم  رکذ  دوب  گنج  مرگرس  قارع  هکنیا  لیلد  هب  نانبل  هب  ار  لیئارـسا  زواجت  يو  .میربب » نیب  زا  ار  گنج  همادا ي 

: دیوگ یم  قارع  میمصت  ي 

، تسا لیذ  ياه  نیمضت  رب  ینتبم  تسخن  هجرد ي  رد  هنالوئسم  میمصت  نیا  »

.دهدب همادا  گنج  هب  ات  هدز  گنچ  نارهت  زومرم  میژر  هک  ییاه  هناهب  مظعا  شخب  ندرک  یثنخ  - 1

المرب ناـهج  یموـمع  راـکفا  ربارب  رد  ار  وا  یقیقح  دـصاقم  یـضعب  اـم  اـت  هداد  رارق  ساـسح  شیاـمزآ  ربارب  رد  ار  نارهت  مـیژر  - 2
« .مینادرگ

 . (3) .دراد » دانتسا  نآ  رب  ام  میمصت  نیا  هک  ییاه  هیجوت  دوب  نیا 

ربارب 20  1982 نئوژ /   / 10  ) بالقنا یهدنامرف  ياروش  هینایب ي  لابق  رد  ناریا  عضوم  دنچ  ره  دوزفا  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  مادص 
زا ار  دوخ  ياهورین  دشاب و  دنبیاپ  هینایب  نیا  نومضم  هب  تفرگ  میمصت  یهدنامرف  ياروش  دوب ، یفنم  هنالوئـسمریغ و  دادرخ 1361 )

.دناسر میهاوخ  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  ام  .دراداو و  ینیـشن  بقع  هب  هدـنیآ  زور  رثکادح 10  ات  زورما  زا  ناریا  ياه  نیمزرـس  اهرهش و 
 . (4)

یگدامآ هلمج  زا  یطایتحا  ریبادـت  ات  داد  نامرف  اهورین  هب  زین  مادـص  دـش و  زاـغآ  دادرخ  خیرات 30  زا  قارع  ياهورین  ینیـشن  بقع 
ياهورین ینیشن  بقع  همتاخ ي  اب  .دننک (5)  تیاعر  ار  زاین  تروص  رد  هدش » هیهت  لبق  زا  ياه  حرط  يارجا   » و تالمح » عفد   » يارب

دادرخ  20  ) نئوژ 1982 مهد  خروم  میمصت  ربانب  ار  ینیشن  بقع  مامتا  يا  هینایب  رودص  اب  قارع  حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  قارع ،
رد قارع  مـئاد  هدـنیامن ي  .درک (6)  مـالعا  زور  تدـم 10  هب  ( 1361  / 3  / 30  ) نئوژ 1982 متـسیب  رد  مادـص  نانخـس  و  ( 1361

سب شتآ  مالعا  قارع و  یهدنامرف  ياروش  میمصت  هب  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  باطخ  يا  همان  رد  زین  للم  نامزاس 

159 ص :

ص 12 و 13. نامه ، . 508 - 1
ص 11. نامه ، . 509 - 2
ص 12. نامه ، . 510 - 3
ص 11. نامه ، . 511 - 4

.1361  / 4 شرازگ 6 /  ص 81 ، ذخأم 16 ، . 512 - 5

.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 99 ، ذخأم 16 ، . 513 - 6
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: تشون درک و  هراشا  ینیشن  بقع  ماجنا  يارب  هفرط  کی 

 . (1) .تسا » هدش  لیمکت  یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  تایلمع  نونکا  »

دـیمان و ناریا  یعقاو  تیهام  ندـش  نشور  يارب  تخـس  یـشیامزآ  ار  روشک  نیا  ینیـشن  بقع  قارع ، پاچ  هیروهمجلا ، همانزور ي 
رد يدامح  نودعس  .دش (2)  دنهاوخ  جیـسب  تفای و  دهاوخ  شیازفا  قارع  تلم  هدارا ي  تردق و  ناریا  تفلاخم  اب  درک  ینیب  شیپ 

مالعا قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  هب  هجوت  اب  دادغب  رد  اهدهعتمریغ  سنارفنک  يرازگرب  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  دنه  هب  رفس 
تالوحت هب  میات  هلجم ي  راگنربخ  اـب  يا  هبحاـصم  رد  زین  مادـص  .دشاب (3)  سب  شتآ  مالعا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  يدـعب  مادـقا  درک 

: تفگ درک و  هجوت  ناریا  ياه  هنیزگ  دروم  رد  دیدج 

: دراد ور  شیپ  رد  هار  ود  ناریا  میژر  ینونک ، تیعضو  رد  »

.دهدب همادا  هناخپوت  شتآ  لدابت  هب  هتشاد و  هگن  یلعف  عضاوم  نامه  رد  ار  دوخ  ياهورین  هکنیا  لوا ،

یمیژر تسناوت  دهاوخن  دروخ و  دهاوخ  تسکـش  دنک  هلمح  قارع  هب  ناریا  هچنانچ  .دیآرب  ام  كاخ  هب  ذوفن  ددـصرد  هکنیا  مود ،
 . (4) .دریذپب » ار  قارع  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  دش  دهاوخ  روبجم  دیامن و  لیمحت  قارع  هب  .دشاب  نارهت  رکون  هک  ار 

هصرع ي ود  رد  لـمع  راـکتبا  يریگ  تسد  هب  يارب  ار  ناریا  كاـخ  زا  ینیـشن  بقع  یتاـغیلبت  یـسایس -  يرونام (5)  اب  اـه  یقارع 
يورـشیپ ندرک  دودـحم  هب  یبلط ، حلـص  ياعدا  ینیـشن و  بقع  اـب  قارع  یـسایس ، هصرع ي  رد  دـندرک ؛ لاـبند  یماـظن  یـسایس و 

شیازفا ار  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  یللملا  نیب  تیامح  ناـکما  مادـقا ، نیا  اـب  تشاد و  رظن  قارع  كاـخ  لـخاد  رد  ناریا  ياـهورین 
اب قارع  یماظن ، هصرع ي  رد  .داد 

160 ص :

.للم نامزاس  رد  قارع  مئاد  هدنیامن  یلعلارمع  حلاص  ، 1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 128 ، ذخأم 16 ، . 514 - 1
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 50 ، ذخأم 16 ، . 515 - 2

.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 142 ، ذخأم 16 ، . 516 - 3
.1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 16 ، . 517 - 4

زامن رد  یمشاه  ياقآ  .دیمان  رونام  کی  ار  ناریا  كاخ  زا  قارع  ینیشن  بقع  ینانخـس  رد  مادص  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  . 518 - 5
غیلبت ردقچ  هلئـسم  نیا  يور  میتفر و  نوریب  ناریا  زا  رونام »  » کی اب  ام  هک  دوب  هتفگ  مادـص  : » تفگ هراب  نیا  رد  ینانخـس  رد  هعمج 
کی مادص  یلو  تسین  بلط  حلـص  ناریا  .دنک  یم  تفلاخم  ناریا  یلو  هداد  ماجنا  یتبثم  لمع  مادص  دـنتفگ  اهراب  اهراب و  .دـندرک 

نامزاس يراکمه  اب  یمالسا  فراعم  رشن  رتفد  موس ، دلج  لاس 1361 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  !« ) تشادرب حلص  هار  رد  یساسا  مدق 
(. 61  / 7 مود 16 /  هبطخ  ص 98 ، راهب 1376 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم 
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.تفای یگدامآ  قارع  كاخ  لخاد  هب  ذوفن  ناریا و  یلامتحا  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  ساسح  قطانم  رد  اوق  زکرمت 

قطانم رد  یقارع  ياهورین  رارقتـسا  هدننک ي  نایب  نئارق  دهاوش و  یلو  دوب  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  یعدـم  قارع  هک  یلاح  رد 
نینچمه .دوب  مالیا ) رد   ) هکف هدیمـس ، هزیگنا ، چـیپ  توبر ، يواو ، تایب ، يزرم  ياـه  هاگـساپ  کـیژتارتسا و  تاـعافترا  رد  یناـیم 

قارع یمـسر  تاماقم  تاراهظا  .دنتـشاد (1)  رایتخا  رد  ار  نایـسوم )  ) تایب هقطنم ي  تفن  هاـچ  هقلح ي  زا 18  هقلح  اه 14  یقارع 
: دیوگ یم  ینالیگلا ، رفظ  دمحا  ناتسکاپ ، رد  قارع  ریفـس  .دراد  روضح  یلاغـشا  قطانم  زا  یـشخب  رد  نانچمه  قارع  داد  یم  ناشن 
، مادص لوا  نواعم   (2) .دنا » هتشادن  اهنآ  ظفح  رطاخ  هب  ار  تارفن  نداد  تسد  زا  شزرا  هک  دنا  هدرک  كرت  ار  یقطانم  ام  ياهورین  »

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  یعیبط  زرم  دیدج  موهفم  هب  ناضمر ، نیسای  هط 

دنهاوخ ینیشن  بقع  دناد  یم  دوخ  یعیبط  زرم  ار  اهنآ  قارع  هک  یقطانم  هب  اهنت  دنتـسه  ناریا  كاخ  لخاد  رد  هک  یقارع  ياهورین  »
 . (3) .درک »

دنا و هتفرن  نوریب  قطانم  مامت  زا  یقارع  ياهورین  درک  حیرصت  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  زین  قارع ، ریزو  تسخن  نواعم  زیزع ، قراط 
: درک مالعا  يو  .دنا  هدنام  یقاب  ناریا  كاخ  زا  ییاه  شخب  رد 

 . (4) .دنراد » تسد  رد  ار  عبرم  لیام  تعسو 372  هب  يزرم  هقطنم ي  شش  یقارع  ياهورین 

يرازگرب يارب  بساـنم  تیعـضو  نتخاـس  مهارف  هب  هقـالع  ار  یقارع  ياـهورین  ینیـشن  بقع  یلـصا  لـلع  زا  یکی  اهدـعب  زین  مادـص 
: درک فارتعا  هسنارف ، پاچ  دنومول ، همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  .درک (5) و  رکذ  دادغب  رد  اهدهعتمریغ  سنارفنک  زیمآ  تیقفوم 

(6) .دنا » هدنام  یقاب  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمسق  رد  نانچمه  دوخ ، رارقتـسا  ياه  لحم  ندوب  کیژتارتسا  تلع  هب  قارع  ياهورین  »
.

روضح هب  فارتعا  ای  لماک  ینیشن  بقع  هب  قارع  ياعدا  یگنهامهان  نینچمه  قطانم و  زا  یخرب  رد  قارع  ياهورین  رارقتسا  همادا ي 
، قطانم زا  یخرب  رد 

161 ص :

.1361  / 5 شرازگ 7 /  ص 418 ، ذخأم 16 ، . 519 - 1
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 143 ، ذخأم 16 ، . 520 - 2
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 143 ، ذخأم 16 ، . 521 - 3
.1361  / 4 شرازگ 31 /  ص 351 ، ذخأم 16 ، . 522 - 4

توص وـیدار  رد  مادـص  قـطن  هرامـش 7 ، ناـضمر ،» تاـیلمع  هظحل  هب  هـظحل  شرازگ  ، » یمالـسا يروـهمج  يرازگربـخ  . 523 - 5
ص 76. ، 1361  / 4  / 26 ریهامجلا ،

.1361  / 5 شرازگ 8 /  ص 431 ، ذخأم 16 ، . 524 - 6
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میژر ندوبن  دامتعا  لباق  یقارع  تاماقم  تاراهظا  ریاس  لماوع و  نیمه  .دوب  قارع  دـیدج  تامادـقا  شالت و  تیهام  هدـننک ي  نایب 
اب دش ، یم  یلاغشا  قطانم  زا  ینیشن  بقع  هب  رضاح  یماظن ، ياه  تسکش  زا  لبق  قارع  رگا  هکنیا  نمض  .داد (1)  یم  ناشن  ار  قارع 

.دزاس مهارف  ار  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  هنیمز ي  تسناوت  یم  سب  شتآ  يرارقرب  يارب  ناریا  ياه  هتساوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ققحت 
لابند هب  یلاغـشا  قطانم  رد  رارقتـسا  اب  نانچمه  دوخ  يرترب  هب  نانیمطا  ناریا و  تیعقوم  ندرک  یبایزرا  فیعـض  اب  قارع  هکنآ  لاح 

.دوب نیمز »  » مرها زا  هدافتسا  اب  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت 

تیعضو نیرخآ 

هراشا

رد نانچمه  یلو  دـندرک  مالعا  ار  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  للم  نامزاس  اه و  هناسر  هب  يا  هیمالعا  یط  هک  یلاـح  رد  اـه  یقارع 
عجارم ياه  شرازگ  ربانب  یلو  دندرکن  رشتنم  ینیشن  بقع  زا  یـشرازگ  هنوگ  چیه  اه  یقارع  .دنتـشاد  روضح  ناریا  قطانم  زا  یخرب 

: دوب ریز  حرش  هب  یقارع  ياهورین  تیعضو  نیرخآ  یماظن  یتاعالطا و  زکارم  و 

بونج ههبج 

یکچوک تمـسق  میدق  هیئالط  کشوک و  رب  هوالع  بونج  ههبج  رد  قارع  ياهورین  نارادساپ ، هاپـس  يالبرک  هاگرارق  شرازگ  ربانب 
هبازچ هقطنم  رد  دندش و  رقتسم  یللملا  نیب  ياهزرم  تشپ  رد  قطانم  ریاس  رد  دنتشاد و  هگن  لاغشا  رد  ناریا  كاخ  رد  ار  هچملش  زا 

هب زرم  تشپ  رد  قارع  ياهورین  هلباس )  ) نایسوم ات 

162 ص :

ياضاقت ناریا و  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  نامز  مامتا  زا  سپ  زور  اهنت 4  ریت 1361 و  رد 13  مادص  لوا  بیان  میهاربا  تزع  . 525 - 1
رامـش هب  زاوها ، یبرع  بالقنا  هاگیاپ  قارع  : » دیوگ یم  زاوها  شخب  يدازآ  یبرع  ههبج  ناربهر  عمج  رد  ینانخـس  یط  سب ، شتآ 

دوخ قوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دناد  یم  یتلم  هناهاوخ  يدازآ  تازرابم  زا  يا  هنومن  ار  امش  شخب  ییاهر  هزرابم  دیآ و  یم 
یسایس و تاعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  يزرم  تافالتخا  یخیرات  یـسررب  ینادلو ، يرفعج  رغـصا  « ) .دنک یم  شالت  شنیمزرـس  رد 

(. ص 593 نارهت 1368 ، یللملا ، نیب 
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يزرم تاماکحتسا  داجیا  يارب  تسج و  تصرف  هفرط  کی  سب  شتآ  مالعا  زا  نمشد  .دندش (1)  لوغشم  يدنفادپ  عضوم  شیارآ 
هیئالط ات  کشوک  هقطنم  رد  نینچمه  .درک (2)  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  يزرم  طخ  تشپ  رد  عضاوم  نییعت  زیر و  كاخ  ثادحا  اب 

يور هبور  ات  کشوک  بونج  هقطنم ي  زا  .درک  رقتـسم  دیدج  ياه  ناگی  نمـشد  زرم ، طخ  بونج  يرتمولیک  هلصاف ي 8  هب  میدق 
لکش (4) یثلثم  دیدج  عضاوم  داجیا  ددرت و  يارب  هداج  ثادحا  .تفای (3)  شیازفا  نمشد  ياهورین  زین  زرم  طخ  تشپ  رد  هینیسح 
هب نمـشد  هچملـش  زرم  ات  کـشوک  هزیوهلاروه ، بونج  زا  يزرم  راون  رد  .دوب (5)  قارع  یـسدنهم  ياه  تیلاـعف  زا  يرگید  شخب 

رادراخ میس  تشپ  يرتم  یلا 3  هلصاف 2  هب  رتم و  ضرع 80  هب  يزرم  طخ  هیـشاح ي  رد  لاناک ، نیتسخن  .درک  مادقا  لاناک  ود  رفح 
ثادـحا قارع  كاخ  لخاد  رد  يزرم و  راون  زا  رتمولیک  هلـصاف ي 8  هب  لاناک ، نیمود  رتمولیک و  یبیرقت 1  لوط  هب  زیر  كاخ  ولج 

لاناک ود  دوجو  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  اه  یبایزرا  ربانب  .دش  یم  تیاده  اه  لاناک  نیا  هب  هزیوهلاروه  بآ  زا  یتمـسق  هدـش و 
 . .درک (6) دهاوخ  لکشم  ار  يورشیپ  ناکما  هرصب  قرش  هقطنم ي  رد 

قرـش هقطنم ي  رد  تاـیلمع  يارجا  لاـمتحا  يدوخ ، ياوق  كرحت  لرتـنک  نینچمه  يا (7) و  هراوهام  تاعالطا  ساـسا  رب  نمـشد 
عـضاوم لباقم  رد  لاناک ، ثادحا  يزرم و  تاماکحتـسا  داجیا  هقطنم و  نیا  رد  اوق  زکرمت  نمـض  اذـل  درک  یم  ینیب  شیپ  ار  هرـصب 

یم هرـصب  ظـفح  يارب  شـالت  ار  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  تامادـقا  يوفـص  میحر  ردارب  .دـنک  راوشد  ار  روبع  اـت  درک  اـهر  بآ  دوخ 
 . .تسناد (8)

.دندش رقتسم  بوکرس  طاقن  و  نیرمح » لابج   » و یقوف » لبج   » تاعافترا رد  ینیشن  بقع  زا  سپ  نمشد  ياهورین  هکف  هقطنم ي  رد 
عافترا 85 رب  نمشد   (9)

163 ص :

.1361  / 4 شرازگ 4 /  ص 66 ، ذخأم 16 ، . 526 - 1
.نامه . 527 - 2

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 92 ، ذخأم 16 ، . 528 - 3
رد یهرز ، تازیهجت  رارقتـسا  ناکما  تشاد و  تمـس  ره  زا  دـنفادپ  يارب  هک  يا  هصخـشم  لیلد  هب  یثلثم  ياهزیر  كاـخ  . 529 - 4
رد .تسا  ثادـحا  لاح  رد  نئمطم ، يدـنفادپ  طخ  داجیا  فدـه  اب  یـسدنهم و  تاراکتبا  نیرخآ  ساسا  رب  دیـسر  یم  رظن  هب  اهنآ ،

رایـسب راک  نمـشد  ندرک  ریگلفاغ  ندز و  رود  عضاوم  نیا  لـیمکت  زا  سپ  هک  دـش  یم  یباـیزرا  نینچ  نمـشد  عضاوم  زا  ییاـسانش 
(. 61  / 4 البرک 7 /  هاگرارق  شرازگ  ، 91 ص 92 -  دلج 20 ، گنج  رامش  زور   ) دوب دهاوخ  يراوشد 

.البرک هاگرارق  رد  هاپس  تاعالطا  لوئسم  ناینیعم  دیهش  شرازگ  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 و 102 ، ذخأم 16 ، . 530 - 5
.البرک هاگرارق  رصن و  رکشل 5  تاعالطا  دحاو  ، 1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 48 و 49 ، ذخأم 16 ، . 531 - 6

.دنداد یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  دندرک و  یم  هیهت  اه  ییاکیرما  ار  تاعالطا  نیا  . 532 - 7
.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 251 ، ذخأم 16 ، . 533 - 8
.1361  / 4 شرازگ 10 /  ص 120 ، ذخأم 16 ، . 534 - 9
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نیرمح و تاعافترا  قمع  ضرع و  رد  نمشد  .درک  ادیپ  طلست  زین  هکف  هنانچ -  هداج  هکف و  قرـش  هقطنم ي  رب  دش و  رقتـسم  الماک 
.دروآ دوجو  هب  یمکحتـسم  عضاوم  درک و  ظفح  ار  دوخ  يدـنفادپ  شیارآ  ـالماک  عافترا 85  یقوف و  لـبج  نآ و  یقرـش  هنماد ي 

رد نینچمه  .دندرک  ناریو  الماک  نآ  دجسم  زج  هب  ار  نایسوم  رهش  هیلخت و  الماک  ار  ربنع  رهن  نایسوم و  هقطنم ي  نمـشد  ياهورین 
نانچمه ار  قطانم  نیا  نمشد  تسا ، طلسم  قارع  كاخ  هب  ناریا  كاخ  لخاد  رد  نآ  تاعافترا  هک  يدنه ، مچ  يرـس و  مچ  قطانم 

 . .تشاد (1) هگن  لاغشا  رد 

 - واف هداج ي  رانک  رد  ونیم ، هریزج  يور  هبور  اه  یقارع  هک  نانچ  تفای  شیازفا  زین  دـنورا  يوس  نآ  رد  نمـشد  ياـهورین  كرحت 
 . .داد (2) شهاک  هداج  نیا  رب  ار  يدوخ  ياهورین  دید  هک  دندرک  ثادحا  يزیر  كاخ  هرصب 

یلامش ینایم و  ياه  ههبج 

ریاس عافترا 343 و  رد  دـندرک و  ینیـشن  بقع  لـیز  مچ و  ناـجنک  داـبآاضر ، ياـهروحم  زا  نارهم  هقطنم ي  رد  نمـشد  ياـهورین 
درک مالعا  يا  هبحاصم  رد  مالیا ، رادناتـسا  ناـکرت ، سدـنهم  هک  ناـنچ  .دندش (3)  رقتـسم  نارهم  رب  طلـسم  ساسح و  ياه  يدـنلب 

ینوکـسم ياهدحاو  .دنتخیرگ  نآ  فارطا  کیژتارتسا  تاعافترا  هب  دـنتخاس و  اهر  ندرک ، ناریو  زا  سپ  ار  نارهم  رهـش  اه  یقارع 
 . .دش (4) بیرخت  رهش  هب  یجورخ  يدورو و  ياه  لپ  مچ و  ناجنک  دس  .دش  ناریو  رزودلوب  اب  تاسیسأت  رهش و 

.دـندرک ینیـشن  بقع  رهـش  تفن  و  راموس ، نیریـش  رـصق  باهذ ، لپرـس  یـسیواب ، هلگ ، زا  قطانم  زا  اه ، یقارع  نارتخاب ، ناتـسا  رد 
هقطنم ي 7 هاپـس  یهدـنامرف  شرازگ  ربانب  .دندنام (5)  یقاب  نانچمه  بوکرـس  ساسح و  تاعافترا  رب  نمـشد  ياهورین  زا  یـشخب 
رد هراومه  نیریش  رصق  دندش و  رقتسم  غاد  قآ  تاعافترا  رب  ینیشن  بقع  زا  سپ  نمشد  ياهورین  هاپـس ، لک  یهدنامرف  هب  نارتخاب 

برغ نـالیگ  روحم  رد  .تسین (6)  نکمم  نیریـشرصق  زا  دنفادپ  روکذـم  تاعافترا  نودـب  اریز  دراد ؛ رارق  نمـشد  دـیدهت  ضرعم 
ناریو ار  اتسور  اه 9  یقارع 

164 ص :

.1361  / 4 شرازگ 12 /  ص 134 و 135 ، ذخأم 16 ، . 535 - 1
.1361  / 4 شرازگ 4 /  ص 147 ، ذخأم 16 ، . 536 - 2
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 ، ذخأم 16 ، . 537 - 3
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 100 ، ذخأم 16 ، . 538 - 4

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 93 ، ذخأم 16 ، . 539 - 5

.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 99 ، ذخأم 16 ، . 540 - 6
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طلسم تاعافترا  رب  نمشد  ياهورین  روضح  رهـش  تفن  هقطنم  رد  .دنتشاذگن (2)  یقاب  يا  هناریو  زج  نیریش  رـصق  زا  .دندرک (1) و 
.دنام یقاب  لاغشا  رد  هقطنم  نیا  المع  درک (3) و  یم  نکممریغ  ار  رهش  نیا  رد  يدوخ  ياهورین  رارقتسا  رهش  رب 

.دنام یقاب  نمشد  ياهورین  لاغشا  رد  نانچمه  ساسح  قطانم  تاعافترا و  زا  یشخب  زین  برغ  لامش  ههبج ي  رد 

لباقم رد  ار  کیژتارتسا  ساسح و  قطانم  طوطخ  هیلک  قارع  دش  ببس  هرصب  هرامعلا و  دادغب ، مهم  ياهرهـش  هب  نمـشد  تیـساسح 
رباـنب .دزرو  ترداـبم  اـهورین  رارقتـسا  قطاـنم  قارع و  كاـخ  لـخاد  رد  تاماکحتـسا  داـجیا  هب  دراد و  هگن  لاغـشا  رد  اهرهـش  نیا 

: دوب ریز  حرش  هب  قارع  شترا  ینیشن  بقع  زا  سپ  تیعضو  نیرخآ  اوق  لک  یهدنامرف  داتس  تاعالطا  تایلمع و  تنواعم  شرازگ 

بوکرس و ساسح و  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  دودح 2500  زونه  هدنام (4)  یقاب  یلاغشا  یـضارا  زا  عبرم  رتمولیک  زا 5000  نمشد  »
يورـسخ و رهـش ، تفن  نیرمح ، تاـعافترا  هـکف ، هـلمج : زا  دراد  راـیتخا  رد  ار  يزرم  راوـن  زا  رتـمولیک  لوط 800  رد  کـیژتارتسا 

 . (5) .درب » مان  ناوت  یم  ار  غاد  قآ  تاعافترا 

ناریا شنکاو 

لیئارسا زواجت  بقاعتم  هک  دش  مالعا  یتیعضو  رد  دادرخ 1361 و  خیرات 20  رد  ناریا ، كاخ  زا  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ 
اه يروس  اب  قفاوت  ربانب  دوب و  هدـش  هیروس  مزاع  ناریا  یماظن  یـسایس -  هبتر ي  یلاـع  تئیه  دادرخ  خیرات 17  رد  نانبل ، بونج  هب 

یماظن یسایس -  عاضوا  هلصافالب  ات  دش  ببس  یتیعـضو  نینچ  رد  قارع  مادقا  .دندوب  نانبل  هب  مازعا  هدامآ  ناریا  ياهورین  زا  یـشخب 
یبایزرا

165 ص :

.1361  / 4 شرازگ 3 /  ص 56 ، ذخأم 16 ، . 541 - 1
دیدزاب نیریش  رـصق  زا  هک  هسنارف  يرازگربخ  راگنربخ  زا  لقن  هب  ، 1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 147 و 148 ، ذخأم 16 ، . 542 - 2

.تسا هدرک 
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 ، نامه ، . 543 - 3

دوخ هینایب ي  رد  مادص  .دروآرد  لاغشا  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  زا  عبرم  رتمولیک  دودح 15000  رد  گنج  يادتبا  رد  نمشد  . 544 - 4
یلو تسا ؛ هدش  هدروآ  عبرم  رتمولیک  مه 20000  نمزدرک  باتک  رد  هلمج  زا  عبانم  زا  یخرب  رد  .درک  مـالعا  عبرم  رتمولیک   20000
ددع نیا  رب  دوخ  تسکـش  هیجوت  يارب  مادص  الامتحا  تسا و  زیمآ  هغلابم  رادـقم  نیا  دیـشر  یلعمالغ  رکـشلرس  رادرـس  هتفگ ي  هب 

زا 5000 دـش و  دازآ  یلاغـشا  قطاـنم  زا  عبرم  رتمولیک  دودـح 10000  تایلمع  رد 4  هاـم و  یط 8  تروص  ره  رد  .دـنک  یم  دـیکأت 
قارع لاغـشا  رد  نانچمه  عبرم  رتمولیک  دودـح 2500  درک و  ینیـشن  بقع  قارع  ار  عبرم  رتمولیک   2500 هدـنام ، یقاب  عبرم  رتمولیک 

.دنام یقاب 
ص 3. نمهب 1367 ، حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تاعالطا  تایلمع و  تنواعم  . 545 - 5
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ههبج رد  اه  یقارع  عضو  دش  یم  روصت  نینچ  داد و  یمن  ناشن  ار  یکرحت  هنوگچیه  اه  ههبج  زا  هاپس  لک  یهدنامرف  شرازگ  .دوش 
مادص هک  دش  عیاش  یبرغ  عبانم  زا  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  یـسایس  رظن  زا  .تسا (1)  شوشم 
دیـسر یم  رظن  هب  ییاـضف  نینچ  رد   (2) .تسا » تسرداـن  ربخ  هک  دـش  نشور  بش  رخآ  اـت  یلو  تسا  هدـش  هتـشک  هدرک و  طوقس 

اب گنج  ماـمتا  سب و  شتآ  يارب  قارع  دـیدج  عضاوم  ربارب  رد  ینیمخ  ماـما  .تسا  راوشد  يا  هزادـنا  اـت  شنکاو  يریگ و  میمـصت 
: دندومرف دنداد و  ناشن  شنکاو  ناهج  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  لیئارسا ، اب  گنج  فده 

یهار دهدب  ام  هب  دهاوخ  یم  مادص  هک  یهار  .دیاشگ  یم  شتآ  شلابند  هک  تسا  یـسب  شتآ  دیوگ ، یم  مادـص  هک  یـسب  شتآ  »
 . (3) .دهدب » لیئارسا  يارب  دهاوخ  یم  هار  هن  دبای ، یم  نآ  رد  ار  شدوخ  تاجن  هک  تسا 

دندرک و ادیپ  تاجن  اه  یمادص  تسا و  هدـش  عقاو  هحلاصم  مینک  لوبق  ام  رگا  : » دـندرک لیلحت  نینچ  ار  قارع  داهنـشیپ  تیهام  ماما 
 . (4) مینک »! گنج  لیئارسا  اب  میهاوخ  یمن  مینک  داهج  میهاوخ  یمن  ام  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  مینکن ، لوبق  رگا 

خیرات رد  مادص  ینارنخس  دوب  هدش  نانبل  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  ریگرد  اقیمع  دادرخ 1361  مود  همین ي  رد  ناریا  هک  یلاـح  رد 
قارع دیدج  مادقا  ساسا  رب  ینیمخ  ماما  .دش  رجنم  ناریا  يدج  شنکاو  هب  زور ، تدم 10  هب  ینیشن  بقع  زاغآ  مالعا  دادرخ و   30

: دندرک مالعا  ار  يدیدج  عضاوم  مادص (5)  نانخس  ياوتحم  و 

نآ نم  دناوخب و  وا  هک  مادص  تسد  دنداد  دنتشون و  تسا ، ناشتسد  رد  هشقن  هک  ییاهنآ  دنتـشون و  ار  نیا  هک  دیآ  یم  نم  رظن  هب  »
« .دسیونب يزیچ  کی  دناوتب  ای  دـنک  رکفت  دـناوتب  هک  تسین  نیا  مادـص  لاح  هک  تسا  نیا  تسا  مرظن  رد  مادـص  لاح  زا  هک  يروط 

 . (6)

166 ص :
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.1361

.1361  / 3 هبنش 20 /  جنپ  زور  تارطاخ  ص 8  ، 1380  / 3 یمالسا 4 /  يروهمج  همانزور  نامه ، . 547 - 2
.1361  / 3  / 23 ینیمخ ، ماما  تانایب  دلج 16 ص 198 ، رون ، هفیحص  . 548 - 3

.نامه . 549 - 4
نیا بشید  مناد  یمن  نم   » هک دـندرک  شـسرپ  حرط  مادـص  ینارنخـس  هب  هراشا  نمـض  مدرم  اب  یمومع  تاـقالم  رد  ماـما  . 550 - 5

«. .دننک شیادیپ  دندرکن ، هظحالم  رگا  دندرک ، هظحالم  نایاقآ  تسا  ینالوط  یلیخ  تسا  هداد  مادص  هک  يا  هیمالعا 
ص 214. ذخأم 101 ، . 551 - 6
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: دندرک دیکأت  دندناوخارف و  مادص  نانخس  هعلاطم ي  هب  ار  نالوئسم  اددجم  ماما 

شدوخ فرـص  ار  نم  تقو  رتشیب  تعاس  کی  هک  ار  لوطم  هیعالطا ي  نیا  هک  یناسک  ار ، نیا  دننک  ادیپ  نایاقآ  هک  مراد  لیم  نم  »
 . (1) .دیوگ » یم  یچ  الاح  تفگ  یم  یچ  لوا  .دیوگ  یم  دراد  یچ  درم  نیا  دننیبب  .دننک  هعلاطم  درک ،

: دـیوگ یم  هک  مادـص  نانخـس  هب  دانتـسا  اب  دـننک و  یم  هراشا  تاراسخ » تخادرپ   » رب ینبم  ناریا  طیارـش  هب  دوخ  نانخـس  رد  ماـما 
رب هوالع   (2) .میتسه » گنج  لاح  رد  ام  دیدادن  تراسخ )  ) رگا : » دندومرف .تسین » شرامـش  لباق  دش ، دراو  ناریا  هب  هک  یتاراسخ  »

: دندومرف سپس  دندیمان و  هئطوت  کی  ار  نآ  دندرک  هراشا  نانبل  هب  لیئارسا  زواجت  هثداح ي  هب  ماما  نیا ،

ماد نیا  میراد ، تیساسح  فرط  نآ  زا  مه  لیئارسا  هب  تبسن  میراد و  تیساسح  نانبل  هب  تبسن  ام  تلم  ام و  هک  تسناد  یم  اکیرما  »
 . (3) .درک » تسرد  اکیرما  ار 

ینارگن یلـصا  لماع  ار  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رییغت  رب  هعقاو  نیا  ریثأت  رگیدـکی و  هب  روشک  ود  قاـحلا  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  ماـما 
زا لـبق  دادرخ و  اـت 30  ماـما  یلو  دوب  دادرخ  رد 14  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زواـجت  هک  تسا  نیا  مهم  هـتکن ي  .دـندرک (4)  رکذ  اکیرما 

ماما یتح  دندرکن  يا  هراشا  قارع  ناریا و  گنج  اب  لیئارسا  زواجت  یگتسویپ  هب  ینیشن ، بقع  يارب  یگدامآ  مالعا  مادص و  نانخس 
فلتخم ثداوح  دسر  یم  رظن  هب  حیضوت  نیا  اب  .دشاب  يدیدهت  قارع  هب  دورو  يارب  هک  دندرکن  یتاراهظا  هنوگ  چیه  تدم  نیا  رد 

: دندومرف هک  يا  هنوگ  هب  دناسر  دیدج  یلیلحت  یبایزرا و  هب  ار  ماما  مادص ، نانخس  و 

دنیوگب نانبل  زا  ناگدنـسیون  مامت  دـنیوگب و  نانبل  زا  ناگدـنیوگ  اه و  تردـق  مامت  دوش و  نانبل  هب  هجوتم  اهرظن  ماـمت  زورما  رگا  »
رد دـناوت  یم  هن  ار ، نانبل  مه  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  قارع  درک و  شومارف  ار  شدوخ  گـنج  ناریا  هک  اـکیرما  يارب  تسا  یقیفوت 

 . (5) .القتسم » هن  میورب  نانبل  لابند  قارع  تسکش  هار  زا  هک  تسا  نیا  نامهار  ام  نانبل ، رد  دناوت  یم  هن  دنکب و  يراک  قارع 

سپـس .دیهد و  ماجنا  دـیناوت  یمن  يراک  چـیه  مه  نانبل  رد  دیـشاب  نئمطم  امـش  دوش  زوریپ  قارع  رگا  دـندرک  دـیکأت  نینچمه  ماما 
: دندرک دیکأت 

167 ص :

ص 214. ذخأم 101 ، . 552 - 1
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ص 212. ذخأم 101 ، . 554 - 3

ص 213. ذخأم 101 ، . 555 - 4
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تردق دنک  روج  عمج و  دتـسیاب و  شدوخ  ياج  رـس  میراذـگن  ار  قارع  .میورب  نانبل  هب  تسا  قارع  تسکـش  هک  یهار  زا  دـیاب  ام  »
هب ددرگزاب  دنکب ، ام  هب  یناهگان  هلمح  کی  مه  دعب  دنک و  يوق  ار  شدوخ  ياهزرم  دـننک و  کمک  وا  هب  مه  نارگید  ار و  شدوخ 

 . (1) .تسا » راحتنا  نیا  زا  تلفغ  .دوب  لوا  زا  هک  ییاهزیچ  نآ 

، دندش رکذتم  ار  نآ  زا  تلفغ  بقاوع  دـندرک و  هجوت  قارع ، اب  گنج  هب  قارع  لیئارـسا و  اکیرما ، ياه  تسایـس  زا  ینارگن  اب  ماما 
« درذگ یم  البرک  زا  سدق  هار   » راعـش ات  ببـس  تفر  نانبل  هب  قارع  تسکـش  زا  سپ  دیاب  هکنیا  قارع و  اب  گنج  تیولوا  رب  دـیکأت 

.دوب البرک  هکلب  دوبن ، سدق  زکرمت  تیولوا و  رکفت  نیا  رد  .دوش  حرط 

همادا يانعم  هب  دوش  هداد  يزایتما  ای  هجوت  ناریا  ياه  هتساوخ  هب  هکنیا  نودب  قارع ، طرش  دیق و  یب  صقان و  ینیـشن  بقع  عقاو ، رد 
مزال نامز  تصرف و  نانبل  هثداح ي  هب  ناریا  هجوت  دوب و  هدشن  ینیب  شیپ  نیا  زا  شیپ  عوضوم  نیا  دیسر  یم  رظن  هب  .دوب  گنج  ي 

تسناوت یم  هک  دوب  يزیمآ  هرطاخم  راوشد و  رایـسب  تیعـضو  رد  ناریا  دریگب و  تسد  هب  ار  یـسایس  لمع  راکتبا  ات  داد  قارع  هب  ار 
.دیامن شودخم  شرظن  دروم  زایتما  هب  یبایتسد  نودب  ار  رهشمرخ  حتف  یماظن  یسایس -  ياه  يرترب 

هسلج تاراهظا ، نیا  زا  سپ  زور  کی  هک  نانچ  .دمآ  دوجو  هب  يرییغت  ناریا  يریگ  میمصت  عضاوم و  رد  ینیمخ  ماما  رظن  ساسا  رب 
: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  ماما  زا  لقن  هب  یمشاه  ياقآ  دش و  لیکشت  يریگ  میمصت  يارب  عافد  یلاع  ياروش  ي 

 . (2) .میتسرفن » ار  یسک  العف  مه  نانبل  هب  و  مینکن ، هلمح  تسا ، ینیشن  بقع  یعدم  قارع  هک  زور  هد  نیا  رد  دنا  هتفگ  ماما  »

دش رارق  مدرک و  تبحص  نانبل  عضو  هرابرد ي  ینفلت  اقآدمحا  اب  : » دیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  ياه  یـسررب  ثحب و  نیمه  موادت  رد 
یم یمـشاه  ياقآ  .تسا » نانبل  هب  ورین  مازعا  فلاخم  ماما  هک  تفگ  دـمآ و  ام  لزنم  هب  سپـس  ناشیا  دـنک  تبحـص  ماما  اـب  ناـشیا 
دش ماجنا  تاقالم  ریت  خیرات 5  رد  هک  میورب  ماما  تاقالم  هب  دش  رارق  مدرک و  تبحـص  روهمج  سیئر  اب  بوچراچ  نیمه  رد  دیوگ 

ام روضح  اب  ماما  و 

168 ص :
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: دنتفگ دندرک و  تفلاخم  دوجوم  طیارش  هب  هجوت  اب  نانبل  ههبج  نآ  رد 

اجنآ رد  میوش و  هفقو  راچد  قارع  اب  گنج  ههبج ي  رد  دوش  یم  ثعاب  ام  رتشیب  يریگرد  درک و  دـنهاوخن  يدـج  گنج  اه  برع  »
 . (1) .میسرن » ییاج  هب  مه 

یخرب رارـصا  زا  سپ  ماـما  دـش و  لـصاح  قفاوت  اـهورین  تشگزاـب  نینچمه  ناـنبل و  هب  ورین  مازعا  فـقوت  هراـبرد ي  بیترت ، نیدـب 
.دندرک تقفاوم  شزومآ  يارب  اهورین  زا  یشخب  ندنام  اب  اهنت  نالوئسم 

دیکأت ار  ماما  رظن  یگمه  هک  دـش  یتوافتم  ياه  لـیلحت  ریـسفت و  قارع  ینیـشن  بقع  هراـبرد  یماـظن  یـسایس و  نالوئـسم  ناـیم  رد 
هدرک و زواجت  مادـص  هکلب  تسین  هلئـسم  نتفر  بقع  : » درک راـهظا  ینانخـس  رد  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  تقو ، روهمج  سیئر  .دـندرک 

میهاوخ یقاب  گنج  لاـح  رد  اـهنآ  اـب  هنرگ  دوش و  هتفرگ  تاراـسخ  نیا  دـیاب  دـندرک  دراو  یمیظع  تاراـسخ  هک  دـندرک  فارتعا 
هدرک ناریو  ینیـشن  بقع  زا  سپ  ار  قطانم  مه  اریز  تسین ؛ قداص  ینیـشن  بقع  رد  مادـص  : » درک هفاضا  نینچمه  ناشیا   (2) .دنام »
همادا هزرابم  زواجتم  هیبنت  ات  تسا و  هدشن  مامت  گنج  رهـشمرخ  حتف  اب  هک  درک  دیکأت  ناشیا   (3) .دنا » هتفرن  بقع  الماک  مه  دنا و 

 . (5) .میرب » یمن  نانبل  هب  ار  نامیاوق  هدمع  زگره  : » درک حیرصت  زین  نانبل  دروم  رد  .دراد (4) 

رب دـندوب و  ریذـپ  بیـسآ  نآ  رد  هک  دـندرک  هیلخت  ار  یقطانم  اه  یقارع  اریز  تسناد ؛ یکیتکات  ار  ینیـشن  بقع  زین  یمـشاه  ياـقآ 
ماگنه هب  ار  اهرهـش  ندرک  ناریو  زین  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمـشاه  ياـقآ  .دـندنام (6)  یقاب  کیژتارتسا  تاعافترا  قطاـنم و  يور 
ياروش هسلج  شرازگ  هب  یمشاه  ياقآ  نیا ، زا  شیپ  .درک (7)  رکذ  یتشآ  حلص و  يارب  مادص  ییوگغورد  هناشن ي  ینیـشن  بقع 

هک دش  مولعم  یگدیسر و  روشک  برغ  ینوکسم  طاقن  اهرهش و  زا  قارع  شترا  ینیـشن  بقع  نآ  رد  هک  دنک  یم  هراشا  عافد  یلاع 
دیامن و یم  تباث  ار  مادص  هنابلط ي  گنج  فادـها  عوضوم ، نیمه  .دـنا و  هدـنام  زرم  رانک  رد  ناریا  تاعافترا  زا  یـشخب  رد  اهنآ 

 . .دوش (8) یم  هدافتسا  یقارع  ياهورین  تیوقت  تیبثت و  يارب  دراد و  یغیلبت  هبنج ي  رتشیب  اه  ینیشن  بقع  هنوگ  نیا 

169 ص :

.نامه . 559 - 1
.1361  / 4 شرازگ 1 /  ص 39 ، ذخأم 16 ، . 560 - 2

ص 3. ، 1361  / 4  / 3 ناهیک ، همانزور  . 561 - 3
.نامه . 562 - 4
.نامه . 563 - 5

.61  / 4 شرازگ 8 /  ص 102 و 103 ، ذخأم 16 ، . 564 - 6
.61  / 4 مود 18 /  هبطخ  ص 370 و 371 ، ذخأم 22 ، . 565 - 7
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تیبثت يارب  بسانم  یتصرف  نتفای  اهورین و  هدنام ي  یقاب  ظفح  يارب  رارف  ار  قارع  ینیـشن  بقع  زین  ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم 
میهد یم  قح  دوخ  هب  میهد و  یم  همادا  هزرابم  هب  طیارـش  ققحت  ات  ام  : » درک دـیکأت  نینچمه  ناشیا  .دناد (1)  یم  یسایس  هطلس ي 

 . (2) .دز » میهاوخ  تسد  یمادقا  ره  هب  دوخ  زا  عافد  يارب  میریگب و  میمصت  هنیمز  نیا  رد 

يارب ار  یمالـسا  يروهمج  عضاوم  یجراخ  ياهروشک  ناریفـس  زا  یخرب  اب  رادـید  رد  یتیـالو ، رتکد  ناریا ، تقو  هجراـخ ي  ریزو 
ققحت ات  دوزفا  تسناد و  گـنج  ناـیاپ  طیارـش  زا  یکی  يراـبجا و  ار  قارع  ینیـشن  بقع  درک و  نییبت  حیرـشت و  رگید  ياـهروشک 

 . .تشاد (3) دهاوخ  همادا  گنج  رگید  طورش 

الماک قارع  : » درک مالعا  تینما  ياروش  سیئر  هب  باطخ  يا  همان  رد  زین  للم ، نامزاس  رد  ناریا  مئاد  هدـنیامن ي  ناـسارخ ، ییاـجر 
هبحاصم رد  نینچمه  يو   (4) .دراد » لاغـشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  ییاه  شخب  زونه  تسا و  هدرکن  ینیـشن  بقع  ناریا  نیمزرـس  زا 

.دوش رارقرب  هقطنم  رد  حلـص  ناریا ، هنادنمتفارـش  هنالداع و  ياه  هاگدید  ندـش  هدروآرب  اب  هک  درک  يراودـیما  راهظا  یتاعوبطم  ي 
 . (5)

دیدج تالوحت  باتزاب 

(1361  / 4  / 23 سرپدتیـشوسآ ، « ) يزیروربآ نودـب  ینیـشن  بقع  » ناهج يربخ  ياه  هناسر  ار  ناریا  كاخ  زا  قارع  ینیـشن  بقع 
(1361  / 4  / 2 نیدیتوکول ، « ) هنادنموربآ حلص  هب  یبایتسد  يارب  شالت  و  ( » 1361  / 4  / 5 نیدراگ ، « ) هدروخ تسکش  شترا  کی  »

تایح دـنک  يریگ  هرانک  تردـق  زا  الامتحا  دیـسر  یم  رظن  هب  مادـص  هک  یلاح  رد  : » تشون زمیاـت  كرویوین  .دندرک (6)  یبایزرا 
ندیـشک سفن  تصرف  مادص  هب  لیئارـسا  رب  ناریا  زکرمت  دروآ و  تسد  هب  نانبل  هب  لیئارـسا  زواجت  اب  يدودح  ات  ار  دوخ  هرابود ي 

هلباقم ناریا  هلمحدض  هنوگ  ره  اب  دهد  یم  تصرف  قارع  هب  ینیشن  بقع  نیا  : » درک دیکأت  یـشرازگ  یط  سرپدتیـشوسآ   (7) .داد »
رترب عضوم  رد  یماظن  رظن  زا  ار  ناریا  هسنارف  يرازگربخ  هک  یلاـح  رد   (8) .تسج » دوس  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح ي  زا  قارع  دنک و 

قارع كاخ  رد  دناوت  یم  دنک  هدارا  نامز  ره  هک  تسناد  یم 

170 ص :

ص 19. یتاعوبطم ، يوگو  تفگ  ، 1361  / 4 ناهیک 10 /  همانزور  . 567 - 1
.نامه . 568 - 2

ناتسمز 1380. یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 569 - 3
.1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 129 ، ذخأم 16 ، . 570 - 4

ص 2. ، 1361  / 4  / 20 ناهیک ، همانزور  . 571 - 5
داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 572 - 6

ص 174 و 175. ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،
.1361  / 4  / 2 زمیات ، كرویوین  ، 1361  / 4  / 3 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن   » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 573 - 7

.1361  / 4 سرپدتیشوسآ 9 /  يرازگربخ  ، 1361  / 4  / 10 نامه ، . 574 - 8
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ویدار  (2) .تسا » ناریا  اب  گنج  همادا ي  هرابرد ي  يریگ  میمصت  ینیشن ، بقع  نیا  اب  : » تشون نیدراگ  همانزور ي  .دنک (1)  ذوفن 
بالقنا نافوت  دهاوخ  یم  قارع  میژر  هیلع  لماک  يزوریپ  رضاح  لاح  رد  نارهت  : » تفگ یمشاه  ياقآ  نانخس  هب  دانتـسا  اب  زین  نلک 

هک دــنک  یم  هراـشا  ندــنل ، پاـچ  فارگلت ، یلید  هماـنزور ي   (3) .دـهد » لاـقتنا  سراـف  جـیلخ  یبوـنج  هراـنک ي  هب  ار  یمالـسا 
رب يا  هزرل  قارع  داهنـشیپ  نتفریذپن  اب  ناریا  : » تشون دوب و  دنهاوخ  نانآ  یمالـسا  بالقنا  يدعب  فده  دـندقتعم  هقطنم  ياهروشک 

مادص و هینایب  هن  : » هک درک  دیکأت  لیلحت و  هیزجت و  ار  ناریا  شنکاو  مادـص و  هینایب ي  نمزدرک   (4) .دنکفا » دهاوخ  هقطنم  رسارس 
میمـصت درک  مالعا  ناریا  : » تشون دوخ  هلاقم ي  رد  زین  شراـک  میارفا  .درکن » حلـص  دربشیپ  هب  یکمک  چـیه  قارع  ینیـشن  بقع  هن 

كاخ رد  نآ  همادا ي  اب  گنج  دنور  درک  ینیب  شیپ  يو  .تسا » هداد  شیازفا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  هدش و  مالعا  رید  رایـسب  مادص 
 . .دهاوخ (5) رییغت  قارع 

هناهب چـیه  رگید  دومن و  ذاختا  کیژتارتسا  مهم  میمـصت  کی  قارع  : » تشون هلاسرلا  یتیوک  همانزور ي  هقطنم  ياه  هناسر  نایم  رد 
ناـنامیپ مه  نداد  تسد  زا  هلزنم  هب  ار  قارع  كاـخ  هب  ناریا  دورو  ریفـسلا  هماـنزور ي   (6) .تشاذـگن » یقاب  ناریا  زواجت  يارب  يا 

همادا یمولعمان  تدـم  ات  گنج  : » درک ینیب  شیپ  هرهاق  ویدار  .درک (7)  یبایزرا  گنج  نیا  ندرک  یناـهج  اـی  ندرک  یبرع  برع و 
یکیژتارتسا عضاوم  زونه  یقارع  ياهورین  هک  تسا  هدرک  مالعا  هتخاس و  شاف  ار  قارع  ینیـشن  بقع  تقیقح  ناریا  تفای و  دهاوخ 

ناریا و يزرم  قطانم  زا  دیدزاب  يارب  یجراخ  ناراگنربخ  زا  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  دنراد و  دوخ  فرـصت  رد  ار  گنج  رد  یمهم 
: تشون تسناد و  زیمآ  هرطاـخم  هقطنم  يارب  ار  گـنج  همادا  هیکرت ، پاـچ  تیروـهمج ،  (8) .تسا » هدروآ  لـمع  هب  توـعد  قارع 

قارع رگا  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  دابآ ، مالـسا  پاچ  ملـسم ، نابز  یـسیلگنا  همانزور ي  .دش » دهاوخ  نارحب  نیا  ریگرد  زین  هیکرت  »
تمارغ تخادرپ  يارب  ناریا  طرـش  نییعت  : » درک دـیکأت  سپـس  درک و  یمن  هلمح  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زورما  دوب  هدرکن  هلمح  ناریا  هب 

نینچ بکترم  هدنیآ  رد  ات  دهدب  تراسخ  دیاب  قارع  تسا و  حیحص  الماک 

171 ص :

.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 50 ، ذخأم 16 ، . 575 - 1
.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 76  ذخأم 16 ، . 576 - 2
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 51  ذخأم 16 ، . 577 - 3
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 52  ذخأم 16 ، . 578 - 4

يرازگربخ راـهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرــشن  یماـظن ،» لـیلحت  هـیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گــنج  ، » شراــک مـیارفا  . 579 - 5
ص 28. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  لک ، داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 97 ، ذخأم 16 ، . 580 - 6
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 145 ، ذخأم 16 ، . 581 - 7
.1361  / 4 شرازگ 15 /  ص 159 ، ذخأم 16 ، . 582 - 8
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 . (1) .دوشن » ییاه  تکرح 

رهشمرخ رد  ناریا  يزوریپ  قارع و  ناریا و  گنج  درک  یم  دیکأت  هک  یلاح  رد  یمالسا ، سنارفنک  نامزاس  لک  ریبد  یطـش ، بیبح 
.درک (2) رکذ  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  تبثم  یمدـق  ار  قارع  ینیـشن  بقع  .تـسا  هتـشاد  يداـیز  عفاـنم  برغ  لیئارـسا و  يارب 

نوناق قبط  یلو  ما  هدرک  رفس  هقطنم  هب  راب  شش  نم  : » تفگ يا  هبحاصم  یط  زین  للم ، نامزاس  لک  ریبد  هژیو  هدنیامن  هملاپ ، فالوا 
گنج رد  تالوحت  ناریا و  ریخا  ياه  يزوریپ  دروم  رد  يو  .داد » همتاخ  نآ  هب  تسا  لکشم  دوش ، یم  عورش  یگنج  یتقو  یمیدق ،

 . (3) .دریذپب » ار  طیارش  نیا  دهاوخ  یمن  قارع  یلو  : » تفگ درک و  هراشا  ناریا  طیارش  هب 

هک داد  هئارا  یلیلحت  هدنیآ  ياهزادـنا  مشچ  گنج و  تالوحت  زا  اکیرما ، رد  نوات ، جرج  یللملا  نیب  یکیژتارتسا و  تاعلاطم  زکرم 
ناما رد  راکشآ  تسکش  کی  زا  ار  دوخ  دناوتب  قارع  هک  یتروص  رد  دش  دیکأت  یبایزرا  نیا  رد  .درک  سکعنم  ار  نآ  اکیرما  ویدار 

هب ناج  یسایس  رظن  زا  هک  تشاد  دهاوخ  سناش  نیـسح  مادص  دبای ، تسد  ناریا  میژر  اب  حلـص  يارب  یلوبق  لباق  طیارـش  هب  دراد و 
، سراف جیلخ  رت  کچوک  ياهروشک  يارب  روشک  نیا  تادـیدهت  شهاک  قارع و  تسکـش  ریثأت  هب  هراشا  اب  لیلحت ، نیا  رد  .درببرد 
رد لیلحت  نیا  رد  .داد  دهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  شیاهورین  رب  ناریا  ياه  يزوریپ  لیلد  هب  مادـص  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ 

دهاوخ زاغآ  یتاحیلـست  يا  هقباسم  درک ، دنهاوخ  دیدجت  ار  دوخ  تاحیلـست  الامتحا  ود  ره  قارع  ناریا و  تسا : هدمآ  هدـنیآ  دروم 
عاضوا دنک و  طوقـس  مادص  رگا  نایم  نیا  رد  .دوزفا  دنهاوخ  روشک  ود  رب  دوخ  ذوفن  رب  گرزب  ياه  تردق  الامتحا  نآ  رد  هک  دش 

 . (4) .دوب » دهاوخ  برغ  عفانم  ررض  هب  دیآ  دوجو  هب  قارع  رد  یتابث  یب 

حلص يارب  شالت 

لاعف و هب  یـشیاسرف  تلاح  زا  ار  گـنج  تیعـضو  لاس 1361  دادرخ  اـت  لاس 1360  رهم  زا  گنج  رد  یماـظن  ياـه  يزوریپ  زاـغآ 
.داد رییغت  كرحترپ 

172 ص :

.1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 150 ، ذخأم 16 ، . 583 - 1
.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 87 ، ذخأم 16 ، . 584 - 2

.نامه . 585 - 3
.1361  / 4 شرازگ 1 /  ص 43 ، ذخأم 16 ، . 586 - 4
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يرگیجنایم تئیه  .دنریگرـس  زا  ار  حلـص  ياه  شالت  دـحتم  للم  نامزاس  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  ات  دـش  ثعاب  تالوحت  نیا 
مالعا تاقالم  نیا  رد  مادص  .درک  تاقالم  مادـص  اب  دنفسا 1360  رخاوا  رد  هروتوکس  دمحا  تسایر  هب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس 
هکنیا رب  ینبم  ار  ناریا  ياضاقت  دادغب  اما  .دزادرپب  ناریا  هب  یلام  تمارغ  ناریا  كاخ  زا  ینیشن  بقع  نمض  تسا  رـضاح  قارع  درک 

 . .تفریذپن (1) دزادرپب ، گنج  نیا  زواجتم  یسررب  هب  یللملا  نیب  یهاگداد 

ياروش ياضعا  اب  هتعاس  هرکاذم ي 5  زا  سپ  دش و  نارهت  دراو  دنفسا 1360  زور 17  رد  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  بختنم  تئیه 
؛ تسین حلـص  لابند  مادـص  : » تفگ تارکاذـم  هجیتن ي  هرابرد ي  يا  هبحاصم  یط  یمـشاه  ياقآ  .درک  كرت  ار  نارهت  عافد  یلاـع 
هب یـضارتعا  چـیه  شیاه  تبحـص  رد  تئیه  : » دوزفا ناـشیا  .دـنیب » یم  گـنج  هجیتن ي  ورگ  رد  ار  شدوخ  یتسه  ثعب  بزح  اریز 

دهدب زایتما  مه  قارع  دیهدب و  زایتما  امـش  دنتفگ  یم  ام  هب  و  .مینک ! تشذگ  دنتـساوخ  یم  ام  زا  یلو  دـندرکن  ناریا  ياه  هتـساوخ 
 . (2) .میدرک » در  تدش  هب  ام  هک 

نارهت هب  تسا  لیام  درک  مالعا  اددـجم  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  یجنایم  تئیه  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  رد  قارع  تسکـش  زا  سپ 
ناگدنمزر و زا  یـضعب  یتحاران  ثعاب   » ربخ نیا  باتزاب  تسا  هتـشون  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دـنک  رفس 

مادص طوقس  زا  رتمک  هب  تسین  رضاح  یـسک  هدرب و  الاب  ار  اه  هتـساوخ  سب ، شتآ  شریذپ  زا  ینارگن  راهظا  اب  و.دش  دنت  ياهورین 
تحت مه  ماما  تیب  هک  دنک  یم  لقن  ینیمخ  اقآدـمحا  موحرم  زا  ناشیا  سپـس  .دـنک » افتکا  قارع  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  و 

 . .تسا (3) راشف 

هراشا ناریا  رد  قارع  يارب  یسلجم  لیکـشت  يارب  ناشیا  داهنـشیپ  یـسردم و  یقتدمحم  ياقآ  اب  تاقالم  هب  نینچمه  یمـشاه  ياقآ 
 . (4) .تسا » هتخادنا  قارع  هدنیآ ي  رکف  هب  ار  اه  یلیخ  ههبج  ياه  يزوریپ  : » دسیون یم  دنک و  یم 

داهنـشیپ يرگ و  یجنایم  تئیه  شرازگ  یمـشاه  ياقآ  اب  تاقالم  رد  تقو ، هجراـخ  ریزو  یتیـالو ، ياـقآ  دـنور  نیمه  همادا ي  رد 
یجیردت ینیشن  بقع  يارب  تئیه 

173 ص :

.1360  / 12  / 27 ندنل ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 13 و 14 ، ذخأم 124 ، . 587 - 1
ص 5 و 6. ذخأم 22 ، . 588 - 2

.1360  / 1 هعمج 20 /  شرازگ  ، 1380  / 2  / 23 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ،» زا  سپ   » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 589 - 3
.1360  / 1 هبنش 24 /  هس  شرازگ  نامه ، . 590 - 4
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دندرک و نفلت  يا  هنماخ  ياقآ  : » یمشاه ياقآ  هتـشون ي  هب  نیدرورف  خیرات 30  رد  دعب  زور  کی  .دنک (2)  یم  حرط  ار  قارع (1) 
هتساوخ هب  هک  دنا  هدروآ  یحرط  هدمآ و  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  زا  یگدنیامن  هب  یطـش  بیبح  هروتوکـس و  دمحا  ياقآ  دنتفگ 

هسلج هرابرد ي  ناشیا   (3) .مینک » تروشم  حبـص  ادرف  هک  دش  رارق  .میهدب  تروشم  زا  سپ  دیاب  ار  باوج  تسا و  کیدزن  ام  ياه 
: دسیون یم  یتروشم 

...متفر يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  هب  گنج  نایاپ  طیارـش  هرابرد ي  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  داهنـشیپ  باوج  دروم  رد  تروشم  يارب  »
.تسا طرـش  مکح  رد  هک  دنا  هدرک  حرطم  يرگید  ياهزیچ  یلو  دنا  هدرک  داهنـشیپ  ناریا  كاخ  زا  ار  یقارع  ياهورین  جورخ  اهنآ 

ياهورین ندش  لئاح  درادن ؛ هرکاذم  هب  يزاین  تسا و  نشور  ام  رظن  هب  هک  ریازجلا ، دادرارق  ساسا  رب  دوردـنورا  هرابرد ي  هرکاذـم 
زواجتم ندرک  ادیپ  يارب  یگدیـسر  هتیمک ي  لیکـشت  زین  و  میریذـپ ؛ یمن  ار  نآ  دوخ  كاخ  رد  ام  هک  زرم ، يوس  ود  رد  فرط  یب 

قارع نآ  دزادرپب و  ار  تراسخ  دـیاب  تسا و  صخـشم  زواجتم  ام  رظن  زا  دـش و  دـهاوخ  تخادرپ  ساسا  نیمه  رب  مه  تراـسخ  هک 
دنا هدش  علطم  ناریا  هعماج ي  رب  مکاح  ياضف  زا  يدودح  ات  رفس  نیا  رد  مه  اهنآ  .دهدب  باوج  یتیالو  رتکد  ياقآ  دش  رارق  .تسا 

رایتخا هک  دـنناد  یم  تسا و  راوشد  سب  شتآ  شریذـپ  یناریا  نالوئـسم  يارب  گرزب ، نشور و  تازایتما  نودـب  هک  دـنا  هدـیمهف  و 
 . (4) .دنتسین » عالطا  یب  مه  ناشیا  تارظن  زا  تسا و  ماما  صخش  تسد  رد  گنج  حلص و 

اب هرکاذم  رد  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  تسا  هدش  هتشون  نیدرورف  زور 30  رد  یمشاه  ياقآ  تارطاخ  یقرواپ  رد 
سنارفنک نامزاس  لک  ریبد  یطـش  بیبح  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  حلـص  تئیه  سیئر  هنیگ و  روهمج  سیئر  هروتوکـس  دمحا 

: دنتفگ تئیه  نیا  يوگنخس  یمالسا و 

زیچ دشاب  زواجت  ملظ و  زا  يریگولج  يارب  هک  یگنج  تسین ؛ دب  هشیمه  گنج  »

174 ص :

مدرم و يالاب  تاراظتنا  روشک و  یگنج  ياضف  : » تسا هتـشون  ربخ  نیا  حیـضوت  رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  . 591 - 1
ار طرش  دیق و  اب  يروف و  ینیـشن  بقع  دنریگ و  یم  ءازهتـسا  هب  ار  تاداهنـشیپ  هنوگنیا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناگدنمزر  صوصخب 

ندرک عناق  فرـص  يدایز  تقو  ام  .دنوش  یمن  قارع  كاخ  دراو  اروف  ارچ  هک  دـنراد  داقتنا  گنج  نالوئـسم  هب  دـنناد و  یمن  یفاک 
(. 1361  / 1 هبنشکی 29 /  زور  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 2  / 25 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  « ) مینک یم  دارفا  هنوگ  نیا 

.1361  / 1 هبنشکی 29 /  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 2  / 25 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 592 - 2
.1361  / 1 هبنشود 30 /  شرازگ  نامه ، . 593 - 3

.1361  / 1 هبنش 31 /  هس  شرازگ  نامه ، . 594 - 4
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هکنیا مه  مود  دراد ؛ یتاـعقوت  مه  قارع  دـییوگن  هکنیا  لوا  دـینکن : ناـیب  ار  بلطم  ود  اـم  خـساپ  رد  مراودـیما  .تسا  یبوـخ  رایـسب 
 . (1) .تسا » تواضق  یعون  لماش  دوخ  يرگیجنایم  ره  اریز  میتسین  یضاق  دییوگن 

لابند هب  هک  یلاح  رد  اریز  دیـسرن ؛ هجیتن  هب  هلحرم  نیا  رد  ناریا  نتخاس  دـعاقتم  يارب  یمالـسا  سنارفنک  يرگیجنایم  تئیه  شالت 
هب لیئارـسا  زواجت  رهـشمرخ و  حـتف  بقاعتم  .درکن  تقفاوم  ناریا  هک  دـندرک  یم  حرط  ار  یطیارـش  یلو  دـندوب  قارع  ینیـشن  بقع 
ات زا 15  یمالسا  حلص  هتیمک ي  .درک  دیدشت  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ار  دوخ  تیلاعف  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  نانبل ، بونج 

تفرگ میمصت  هتیمک  .دوب  هتیمک  تسشن  نیمراهچ  هک  دنتـشاذگ  يا  هسلج  هکم  هدج و  رد  نئوژ 1982 ) ات 8   5  ) دادرخ 1361  18
ياـقآ قارع  هـب  یمازعا  هورگ  سیئر  .دـنک  لاـسرا  قارع  ناریا و  يروـهمج  ياـسؤر  هـب  يا  هناگادـج  ياـه  ماـیپ  هروتوکـس  ياـقآ 

ياـه شـالت  اـب  يراـکمه  يارب  قارع  دـیدش  هقـالع ي  هب  میهاربا  تزع  .درک  میلـست  ار  ماـیپ  میهاربا  تزع  هـب  هـک  دوـب  هروـتوکس 
یتسرپرس تحت  نارهت  هب  یمازعا  هورگ  .درک  دیکأت  گنج  هنالداع  لح  هار  نتفای  يارب  یمالـسا  تین  نسح  نویـسیمک  هناهاوخریخ 

ناشیا زا  مایپ  نیا  رد  .درک  میلـست  يا  هنماخ  هللا  تیآ  تقو  يروهمج  تساـیر  هب  ار  هروتوکـس  ماـیپ  هک  .دوب  هنیگ  هجراـخ ي  ریزو 
گنج و رد  ناتسبرع  ندوبن  فرط  یب  نآ  لیلد  دشن و  هتفریذپ  هک  دوب  هدش  توعد  همرکم  هکم  رد  حلص  هتیمک ي  اب  هرکاذم  يارب 

 . (2) .دش » ناونع  مادص  زا  هباشم  توعد 

: دسیون یم  يرگیجنایم  تئیه  یلاسرا  همان ي  یسررب  هوق و  هس  نارس  هسلج ي  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ 

يا همان  هنیگ  هجراخ  ریزو  یمالسا ، سنارفنک  نامزاس  یجنایم  تئیه  فرط  زا  مدرک  تکرـش  هوق  هس  نارـس  تروشم  هسلج ي  رد  »
.تسا هدروآ  هروتوکس  دمحا )  ) ياقآ زا  زا (3) 

175 ص :

.نامه . 595 - 1
ص 134. یتیالو ، ربکا  یلع  یلیمحت ، گنج  یسایس  خیرات  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 596 - 2

هب همان  هس  دـیوگ  یم  فلگ  لحم  زاوها  رد  ینانخـس  یط  هاپـس ، تقو  هدـنامرف  ییاضر ، ياقآ   1361  / 4 خیرات 16 /  رد  . 597 - 3
دنیوگ یم  اهروشک  مینک ، تبحـص  دیایب ، قارع ، زا  مه  رفن  کی  ناتـسبرع ، هب  دـییایب  ناتـسبرع ، يوس  زا  دـنا  هداد  يا  هنماخ  ياقآ 

(. یصاصتخا هبحاصم  دیشر ، یلعمالغ  رادرس   ) ...مینک ثحب  میریگب و  هسلج.تسا  لیئارسا  دیدهت 
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داهنـشیپ رظتنم  ام  .دنا  هدرک  یتوعد  نینچ  مه  مادـص  زا  هک  دـش  مولعم  دـنورب و  هکم  هب  ناشیا  هک  تسا  هتـساوخ  روهمج  سیئر  زا 
 . (1) .دنسیونب » باوج  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دش  رارق  میداد و  فلاخم  رظن  .دوب  راظتنا  فالخرب  داهنشیپ  نیا  میدوب و  یتبثم 

همانرب ي هب  عجار  : » دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  دادرخ  خیرات 17  رد  عافد  یلاع  ياروش  هسلج  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ 
هب همان  داـفم  دروم  رد  نینچمه  ناـشیا   (2) .مدرک » مـالعا  ار  تامیمـصت  نویزیولت  هبحاـصم ي  رد  میدرک ، ثحب  گـنج  هدـنیآ ي 

 . .مدرک (3) تبحص  روهمج  سیئر  اب  دیوگ  یم  هروتوکس  ياقآ 

یتیقفوم هب  هجیتن  رد  دشن و  نیمأت  دوب  ناریا  فده  هچنآ  یلک  روط  هب  تارکاذم  نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شرازگ  نیا  عومجم 
ياضف هب  هلصافالب  دنک  یم  یلک  هراشا ي  هرکاذم  عوضوم  هب  هکنیا  رب  هوالع  تاقالم  تاسلج  حیضوت  رد  یمـشاه  ياقآ  .دیماجنین 

یلو دهد  یم  ماما  تایرظن  هب  ار  یلصا  شقن  تارکاذم  رد  نینچمه  ناشیا  .دنک  یم  هراشا  حلـص  يرارقرب  زا  ینارگن  ناریا و  لخاد 
.تسا هدرکن  نایب  هدننک ، هرکاذم  تئیه  دروم  رد  ار  ماما  هاگدید  ای  هرکاذم  هجیتن ي  صخشم  روط  هب  یشرازگ  چیه  رد 

يارب ناریا  تساوخرد  ای  تمارغ  يداهنـشیپ  غلبم  هرابرد  توافتم  رابخا  زا  يا  هراـپ  راـشتنا  مهم  هلئـسم  تارکاذـم  زا  هلحرم  نیا  رد 
دـنک و یم  رکذ  ار  رالد (4)  درایلیم  غلبم 25  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  راب  نیتسخن  يارب  یمـشاه  ياقآ  .دـشاب  یم  تمارغ  تفایرد 

: دسیون یم 

درایلیم غلبم 25  هتفرگ  میمـصت  يدوعـس  ناتـسبرع )  ) رد سراف  جیلخ  يراکمه  ياروش  سنارفنک  هک  دـنا  هدرک  هعیاش  یبرغ  عبانم  »
یـضار يور  شالت  دریگب و  مادـص  زا  تیامح  هرابرد ي  یمیمـصت  هتـسناوتن  سنارفنک  دـنزادرپب و  ناریا  هب  تمارغ  ناونع  هب  رـالد 

 . (5) .تسا » زکرمتم  حلص  هب  ناریا  ندرک 

.دریگب یمیمـصت  دروم  نیا  رد  هتـسناوتن  سنارفنک  تسا  دقتعم  دـنک و  یم  رکذ  یبرغ  عبانم  زا  ار  ربخ  ناشیا  تسا  نشور  هک  نانچ 
ياقآ نیا ، رب  هوالع 

176 ص :

 / 3 هبنشکی 16 /  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 3  / 5 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  نارحب » زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 598 - 1
.1361

.نامه . 599 - 2
.1361  / 3 هعمج 21 /  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 600 - 3

یمن رتمک  رالد  دراـیلیم  میتفگ 50  ام  رـالد و  دراـیلیم  دـنتفگ 25  لوا  اـهنآ  : » دـیوگ یم  دوـخ  باـتک  رد  زین  ردـص  ینب  . 601 - 4
(. 309 ص 310 -  لوا ، دلج  « ) .میریگ

.1361  / 3 هعمج 14 /  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 602 - 5
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: دسیون یم  یبرغ  ياه  هناسر  يزاس ) هعیاش   ) ربخ حیضوت  رد  یمشاه 

ندناسرت يارب  ار  یمالـسا  بالقنا  رودص  رطخ  تسا و  دـنمتردق  زوریپ و  ناریا  هک  دـنا  هتفریذـپ  یعمج  طابترا  ياه  هناسر  نونکا  »
 . (1) .دننک » یم  لابند  ار  یفارحنا  فادها  تاعیاش  نیا  اب  الومعم  دننک و  یم  غیلبت  هقطنم  ياه  تلود 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ردص  ینب  .تسا  هدش  هراشا  يداهنشیپ  مقر  هب  رگید  یعبانم  رد  نیا ، رب  هوالع 

رتمک رالد  درایلیم  هب 50  ام  رالد و  درایلیم  دنتفگ 25  اهنآ  دنزادرپب  تمارغ  ام  هب  دندوب  رضاح  هک  سراف  جیلخ  ياهروشک  داهنشیپ  »
 . (2) .میدشن » عناق 

: دیوگ یم  دنک و  یم  تیاور  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  تخادرپ  شور  يداهنشیپ و  مقر  یناحبس  هللا  تزع  ياقآ 

ات 100 میرضاح  مینک و  یم  سیسأت  یقودنص  ام  دوش  مامت  گنج  رگا  دنداد  داهنشیپ  برع  ياه  خیش  هک  رهـشمرخ  حتف  نامز  رد  »
نارود ياـه  ناـیز  يزاـسزاب  فرـص  هک  قارع  يارب  یکی  ناریا و  يارب  اـت  ود  هک  يروط  هب  میزیرب  قودنـص  نیا  رد  رـالد  دراـیلیم 

 . (3) .دننک » گنج 

: تشون ناریا  تاماقم  هب  ناتسبرع  داهنشیپ  هرابرد  ینیرحب  یماقم  زا  لقن  هب  نویبیرتدلاره 

.تسا هدومن  لبقت  ار  ناریا  هب  یگنج  تمارغ  رالد  دراـیلیم  تخادرپ 50  ناریا ، تاماقم  يارب  يا  همان  یط  يدوعس  ناتـسبرع  تلود  »
زا یتمـسق  تـخادرپ  هـب  رـضاح  زین  رگید  یبرع  ياـهروشک  قارع ، رب  هوـالع  گـنج ، نداد  ناـیاپ  اـب  ناریا  تقفاوـم  تروـص  رد  و 

 . (4) .دنشاب » یم  ناریا  هب  هدراو  تاراسخ 

.دنک (6) یم  هراشا  رالد  درایلیم  تخادرپ 50  يارب  سراف  جیلخ  رد  قارع  ناتسود (5)  داهنـشیپ  هب  زین  اکیرما ، پاچ  میات ، هلجم ي 
: تسا هدش  هتشون  هراشا و  حلص » دیرخ   » رب ینبم  اه  ییاکیرما  رظن  هب  ندنل ، زمیات  راگنربخ  ساموت ، رفوتسیرک  شرازگ  رد  نینچمه 

حلص هلداعم ي  هب  ات  دنا  هدامآ  الامتحا  اه  یتیوک  اه و  يدوعس  »

177 ص :

.نامه . 603 - 1
تعاس 21:30.  1379  / 7  / 3 هسنارف ، ویدار  ص 6 ، ، 1379  / 7 نتلوب 5 /  ربخ ، يزکرم  دحاو  . 604 - 2

.90B13-01-18 مایپ هرامش  تعاس 18:01 ، ، 1379  / 8  / 14 هژیو ، سکلت  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 605 - 3
.1361  / 5 شرازگ 2 /  ص 368 ، ذخأم 16 ، . 606 - 4

گنج رامـشزور   ) .تسا هدرک  هراشا  ناتـسبرع  يرالد  درایلیم  داهنـشیپ 25  هب  یبیل  پاچ  رـضخالا ، فحز  هماـن ي  هتفه  . 607 - 5
(. 1361  / 5 شرازگ 5 /  دلج 20 ص 400 ، قارع ، ناریا و 

يروهمج يرازگربخ  نتگنشاو ، هرامـش 15 ، ناضمر » تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 608 - 6
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هداد تبثم  خـساپ  یگنج  تمارغ  رـالد  دراـیلیم  يارب 150  ناریا  تساوخرد  هب  درادـن ، راظتنا  ادـج  سک  چـیه  یلو  .دـننک  کـمک 
 . (1) .دوش »

هراشا و شکارم (2)  ساف  رهـش  رد  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  سالجا  هب  قارع  ناریا و  گـنج  رد  لـلم  ناـمزاس  شقن  باـتک  رد 
زا یـشان  ياه  یبارخ  میمرت  يارب  یمالـسا  يزاسزاب  قودنـص  قیرط  زا  رالد  درایلیم  دص  زا  شیب  دندش  رـضاح  : » تسا هدش  هتـشون 

تمارغ رالد (4)  دراـیلیم  غلبم 150  ار  ناریا  تساوـخرد  یـشرازگ  یط  رتـیور  يرازگربـخ   (3) .دـنیامن » تخادرپ  ناریا  هب  گـنج 
ياهروشک دنک  یم  هراشا  نینچمه  .دنک  یم  رکذ  یقارع  هدش ي  هدـنار  رازه  دـنچ  تشگزاب  مادـص و  همکاحم ي  اب  هارمه  یگنج 

هدـهع هب  تمارغ  تخادرپ  يارب  يدـهعت  چـیه  قارع  تلود  اما  دـنزادرپب  ناریا  هب  تمارغ  رالد  درایلیم  دنا 25  هتفریذپ  سراف  جـیلخ 
داد و حیضوت  ار  ناریا  طیارش  يا  هبحاصم  رد  زین  یناسارخ ، ییاجر  ياقآ  للم ، نامزاس  رد  ناریا  مئاد  هدنیامن ي  .تسا (5)  هتفرگن 

راثآ اهرهـش و  تاسیـسأت و  اه ، نامتخاس  بیرخت  ار  مقر  نیا  نییعت  هوحن ي  كالم  درک و  رکذ  رالد  دراـیلیم  ار 150  تمارغ  غلبم 
نیریـش رـصق  هزیوـه و  رهـشمرخ ، ياهرهـش  رهـشمرخ ، كرمگ  ناداـبآ ، میظع  هاگـشیالاپ  ار  اـهنآ  هلمج  زا  درک و  مـالعا  یخیراـت 

 . .تسناد (6)

نالوئسم .دمآ  دوجو  هب  تمارغ  تخادرپ  رهـشمرخ و  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  هرابرد ي  هک  یتاماهبا  تالاؤس و  هب  خساپ  رد  اهدعب 
: تفگ ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  .تسا  مهم  هک  دنداد  يدیدج  تاحیضوت  یماظن  یسایس - 

اهنآ همه ي  ...دیسرن (7)  ام  هب  هنیمز  نیا  رد  یماغیپ  چیه  تسین  تسرد  دنداد ، داهنشیپ  لوپ  ام  هب  دوش  یم  هتفگ  هک  اه  فرح  نیا  »
زا سپ  دوب و  هعیاش 

178 ص :

.1361  / 5  / 6 نارهت ، ص 12 ، هرامش 18 ، نامه ، . 609 - 1
رد برع  هعماج ي  سنارفنک  رد  دهف  کلم  : » دسیون یم  ارحص  يوجگنج  باتک  رد  يدوعس )  ) ناطلـس نب  دلاخ  هدازهاش  . 610 - 2

ناریا هب  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياهروشک  يوس  زا  تمارغ  تخادرپ  ناریا و  زا  قارع  ياهورین  لـماک  ینیـشن  بقع  حرط  شکارم ،
زا لـقن  هب  ، 1376  / 5  / 14 یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  « ) .درک در  ناریا  یلو  تفریذـپ  قارع  ار  حرط  نـیا  درک ، داهنـشیپ  ار 

(. 12 ص 13 -  ، 1374  / 5  / 17 هرامش 283 ، قارع ، ياهربخ  نتلوب  قارع ، یلم  يرازگربخ 
.488 قارع ، ناریا و  گنج  رد  للم  نامزاس  شقن  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 611 - 3

درایلیم مقر 150  هب  تمارغ  زا  شـسرپ  رد  تقو ، روهمج  سیئر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  رد  دـنله  زا  زنیترام  ياقآ  . 612 - 4
(. 1361  / 3 هبحاصم 22 /  خیرات  ص 70  دلج 2 ، اه ، هبحاصم  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ، یلم -  تیاس   » .تسا هدرک  هراشا  رالد 

.1361  / 4 شرازگ 17 /  ، 173 ص 174 ، ذخأم 16 ، . 613 - 5
ص 2. ، 1361  / 4  / 2 ناهیک ، همانزور  للم » نامزاس  رد  یتاعوبطم  هبحاصم  ، » یناسارخ ییاجر  دیعس  . 614 - 6

نارهت ص 92. ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 615 - 7
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 . (1) .درادن » تحص  یتاراهظا  نینچ  هک  میدش  هجوتم  يریگ  یپ 

قارع ناریا و  نایم  حلص  دادرارق  زونه  نوچ  مییوگب  ار  قیاقح  هک  میتسین  یتیعضو  رد  زونه  ام  : » تفگ هلئسم  لصا  هرابرد ي  ناشیا 
یلئاسم مینک  رـشتنم  ار  دانـسا  رگا  .مییوگب  ار  نتفریذپن  ای  نتفریذپ  لیالد  گنج و  قیاقح  میناوت  یمن  العف  ام  اذل  تسا ، هدشن  اضما 

خیرات اب  هک  یناسک  همه  هب  نم  : » دوزفا ناشیا  سپس  .دوش » یم  كانرطخ  روشک  هدنیآ ي  يارب  دریگ و  یم  رارق  نمـشد  رایتخا  رد 
 . (2) .دسرارف » گنج  لئاسم  ررض  یب  راشتنا  يارب  طیارش  ات  دننک  ربص  منک  یم  هیصوت  دنتسه  انشآ  گنج 

هب تمارغ  تخادرپ  يارب  ناتـسبرع  داهنـشیپ  هرابرد ي  نامرک  رد  دیهـش  نارادرـس  هرگنک ي  رد  تقو ، هجراخ  ریزو  یتیالو ، ياـقآ 
: تفگ ناریا 

یم مالعا  مدوب  ایاضق  نایرج  رد  نآ  زا  دعب  یـسایس  تارکاذـم  لاس  ود  سدـقم و  عافد  لاس  نارود 8  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  نم  »
 . (3) .درادن » تحص  اعدا  نیا  منک 

: دهد یم  يرتشیب  حیضوت  گنج  هرابرد ي  یلدمه  نویزیولت  همانرب ي  طبض  ماگنه  هب  نینچمه  ناشیا 

.دـنداد یم  داهنـشیپ  اه  هطـساو  صاخـشا و  .دـشن  تراـسخ  ناربج  يارب  لوپ  تخادرپ  داهنـشیپ  یللملا  نیب  داـهن  روشک و  چـیه  زا  »
رگید هک  دوش  صخـشم  یلـصا  فرط  دروایب و  باوج  ام  رظن  نیمأت  يارب  تفر  درک و  تبحـص  ام  اب  قبـسا  لـک  ریبد  یطـش  بیبح 

« .زواجتم نییعت  ینیشن و  بقع  میتساوخ  یم  زیچ  ود  ام  .دماین 

یلو تفر  هک  میتفگ  تمارغ  هرابرد ي  ار  نامرظن  ام  هک  دوب  هدـش  لاعف  زین  دـنه  هجراخ  ریزو  نواـعم  : » دـیوگ یم  نینچمه  ناـشیا 
: دیوگ یم  زین  هاپس ، قباس  هدنامرف  ییاضر ، ياقآ   (4) .درواین » یخساپ 

زرم هلئسم  ایناث  .درادن  تحص  الوا  .دنزادرپب  ار  ناریا  تمارغ  دندرک  داهنشیپ  برع  خویش  رهـشمرخ ، يدازآ  زا  سپ  دوش  یم  هتفگ  »
رگید اـت  دوش  یم  هچ  زواـجتم  اـب  دروخرب  فیلکت  تساـجک و  اـم  زرم  هرخـالاب  هکنیا  دوب و  حرطم  اـم  تینما  .دوب  تمارغ  زا  رتمهم 
یتقو ات  مینیبب ، ار  ایند  لمعلا  سکع  ات  میدرک  لمأت  .میدرکن  تایلمع  یتدم  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  ام  .میـشابن  زواجت  رارکت  دـهاش 

يارب یمزع 

179 ص :

ص 3. ، 1379  / 3  / 4 یمالسا ، يروهمج  همانزور  تیالو ، ناوریپ  شیامه  رد  ینارنخس  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 616 - 1
.نامه . 617 - 2

.عالطا تهج  نوتس  ص 2 ، ، 1377  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 618 - 3
.درگزیم رد  نارضاح  شسرپ  هب  خساپ  ، 1378  / 6  / 11 مج ، ماج  هرامش 14  ویدوتسا  . 619 - 4
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 . (1) .میدش » قارع  كاخ  دراو  میدیدن  گنج  هلصیف 

هب دانتـسا  اب  هک  ایلاتیا ، ریفـس  ياهداهنـشیپ  دروم  رد  یجنگ  ربکا  ياقآ  هلاقم ي  حیـضوت  رد  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  نینچمه  ناشیا 
: دیوگ یم  تسا ، هدش  هتشون  یمشاه  ياقآ  باتک 

نینچ هب  دناوت  یم  یلقاع  ناسنا  مادک  یتسارب  تسین ، یقطنم  دوب  هداد  ناریا  هب  حلص  داهنشیپ  ایلاتیا ، ریفـس  دنیوگ  یم  یخرب  هکنیا  »
دنیوگ یم  هکنیا  اـی  .دراپـسب  يزیمآ  فراـعت  ياـه  ماـغیپ  نینچ  تسد  هب  ار  روـشک  تشونرـس  دـنک و  داـمتعا  هیاـپ  یب  ياـه  نخس 

افرص نیا  الوا  هک  ارچ  دیآ ، یمن  رامش  هب  حلص  تاداهنـشیپ  فیدر  رد  اساسا  دنک  یم  لبقت  ار  گنج  جراخم  درک  مالعا  ناتـسبرع 
نیا يارب  یبوتکم  هچ  دوب ؟ هداد  حلص  داهنـشیپ  اجک  یک و  ناتـسبرع  اعقاو  درادن و  يدانتـسا  چیه  تساه و  هدینـش  زا  یکی  دح  رد 

دروـم رد  طـقف  اریز  دـش ؛ یمن  لـح  یلـصا  لکـشم  داد  یم  اـم  هب  مه  رـالد  دراـیلیم  ناتـسبرع 100  رگا  اـیناث  دراد ؟ دوـجو  فرح 
تیعـضو دروم  نیا  رد  دراد و  شزرا  رالد  درایلیم  اهدـص  اـم  يارب  هک  تسا  يا  هقطنم  یـضرا  تیماـمت  هلئـسم  زا  غراـف  دوردـنورا 

 . (2) .تشادن » دوجو  یصخشم 

ناریا ياه  هتساوخ  نیمأت  تمارغ و  تخادرپ  يارب  يداهنـشیپ  ماقرا  تارکاذم و  زا  یـشخب  هرابرد ي  اهدعب  هک  یتاحیـضوت  زا  ادج 
نیا تفگ : ناتـسکاپ  تقو  روهمج  سیئر  قحلاءایـض ، اهدعب  هک  نانچ  دیـسر ، تسب  نب  هب  تارکاذم  دـسر  یم  رظن  هب  دـش ، حرطم 

رد یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  عقاو ، رد  .تسا (3)  هدـنام  ماکان  قارع  ناریا و  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  شیوخ  تیرومأم  رد  تئیه 
میهاوخ و یم  اـم  هک  ار  یحلـص  رگا   » اریز دـندرکن ؛ هجوت  ناریا  ياهداهنـشیپ  هب  ناریاـس  مادـص و  درک  ناـیب  هعمج  زاـمن  هبطخ ي 

.دوب مادص  ظفح  يارب  اه  شالت  هکنآ  لاح   (4) .دنک » یم  طوقس  مادص  دنهدب  تسا  نامقح 

راشف تحت  دادرخ 1361  خـیرات 20  رد  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  هبناج ي  کی  یگداـمآ  مـالعا  اـه  شرازگ  زا  یخرب  هب  هجوت  اـب 
رد يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  نانچ  .درک  دیکأت  دوخ  عضاوم  رب  ناریا  اددجم  دـیدج  تیعـضو  رد  .دوب  سراف  جـیلخ  هقطنم  ياهروشک 

: تفگ یبرع  هدحتم ي  تاراما  هژیو  هداتسرف ي  اب  تاقالم 

180 ص :

.ص 8. ، 1378  / 11 هبنش 19 /  هس  ناهیک ، همانزور  اب  هبحاصم  ییاضر ، نسحم  . 620 - 1
ص 16. ، 1378  / 12  / 14 زورما ، حبص  همانزور  انسیا ،)  ) نایوجشناد يرازگربخ  زا  دیدزاب  ییاضر ، نسحم  . 621 - 2

.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 77 ، ذخأم 16 ، . 622 - 3
.1361  / 2 مود 17 /  هبطخ  ص 172 و 173 ، ذخأم 22 ، . 623 - 4
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گنج لثم  مه  ار  یلیمحت  ام  حلـص  اریز  .دوب  دهاوخن  ام  لوبق  دروم  دننک  لیمحت  ام  هب  ار  هنالداعریغ  حلـص  دـنهاوخب  یناسک  رگا  »
 . (1) .دش » دهاوخن  هدیچرب  هقطنم  رد  زواجت  هشیر  دوشن  تازاجم  زواجتم  رگا  .میناد  یم  لمحت  لباقریغ  راوگان و  یلیمحت 

هک یلوا  زا  ام  هکنیا  رب  ینبم  دـنتفگ  ینانخـس  ینیـشن  بقع  يارب  مادـص  داهنـشیپ  دـیدج و  تالوحت  هب  شنکاو  رد  زین  ینیمخ  ماما 
نوریب دیورب  هک  تسا  نیا  ام  طیارش  زا  یکی  نوریب » دیورب  دیاب   » میتفگ یم  لوا  زا  دوب و  یکی  ناملئاسم  الاح  ات  دش  عورـش  گنج 

تراسخ ار  مود  هلئـسم  ماما   (2) .نوریب » دـیورب  دـیاب  دوشب ، یمهافت  کی  دـیهاوخ  یم  رگا  «. » مینک یم  ناـتنوریب  دـیورن  مه  رگا  )
دوش یم  ملاظ  قیوشت  بجوم  دنک  ضامغا  ناریا  رگا  هک  دنتسناد  مهم  تهج  نیا  زا  ار  تراسخ  ناربج  هیـضق  دندرک و  رکذ  گنج 

(3) و .مینک » یم  حلـص  زاب  بوخ ، رایـسب  اقآ  هک  دنیوگ  یم  دعب  مه  دنروآرد  ار  طاسب  نیمه  دـندرگرب و  هرابود  مه  زاب  ادرف   » هک
: دنتفگ نینچمه  ناشیا   (4) .مینک » اهر  ار  مرجم  دیابن  میراد  تردق  هک  نونکا  ام  : » دندرک هفاضا 

دریذـپ یم  یلقع  ره  هک  يزیچ  نآ  زا  میهاوخ  یمن  مییوـگب و  ینـالقعریغ  یلقعریغ و  زیچ  کـی  مینک ، لـیمحت  هک  میهاوـخ  یمن  »
رگا ام  درک ، قیوشت  شتیاـنج  رد  دـیابن  ار  یناـج  مدآ  هکنیا  هطـساو  هب  دراد ، هک  يونعم  دـعب  نآ  هطـساو  هب  مه  نآ  مینیـشنب ، بقع 

 . (5) .شتیانج » هب  تسا  یناج  نیا  ندرک  قیوشت  شیانعم  مینکب  حلص 

امـش .دـیراذگب  رانک  ار  اه  فرح  نیا  رگید  امـش  دـینز ، یم  ار  اه  فرح  نیا  امـش  هک  تسین  زور  نآ  زورما  : » دـندرک هفاضا  سپس 
شنایماح قارع و  يارب  هک  نازیم  نامه  هب  ناریا  رترب  تیعقوم   (6) .دییوگب » ار  یلئاسم  وچمه  کی  دیناوتب  هک  دیرادن  یتردق  رگید 

مامتا هشیدـنا  ساسا  نیمه  رب  .دوب  هدـش  رطاـخ  ناـنیمطا  سفن و  هب  داـمتعا  بجوم  ناریا  نالوئـسم  مدرم و  يارب  دوب  هدـننک  نارگن 
هب نداد  نایاپ  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  نودب  دیسر  یمن  رظن  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  زین  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  گنج و 

: تسا تشادرب  نیمه  دیؤم  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  تاراهظا  .دشاب  نکمم  گنج 

181 ص :
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يزوریپ و هناتسآ  رد  نامدوخ  تسد  اب  ام  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  ام  طیارش  هک  یلاح  رد  حلـص  هب  نداد  نت  »
يارب یعفن  هن  نآ  رد  هک  میهدـب  یحلـص  هب  نت  هناراکـشزاس  تروص  هب  دسانـش ، یم  ار  اـم  قحب  عضوم  دراد  ناـهج  هک  یعقوم  رد 

 . (1) .نآ » یناهج  موهفم  رد  بالقنا  يارب  یعفن  هن  قارع و  تلم  يارب  یعفن  هن  تسه و  نامدوخ  تلم 

( زواـجتم تیموکحم  تمارغ و  تخادرپ  یللملا ، نیب  ياـهزرم  هب  اـه  یقارع  ینیـشن  بقع  لـماش   ) هدـش نییعت  طیارـش  زا  ناریا  رگا 
هوالع یمادقا  نینچ  .دوب (2) و  زواجت  همادا  يارب  وا  لامعا  رب  نتشاذگ  هحـص  زواجتم و  هب  نداد  هزاجا  هلزنم ي  هب  درک  یم  لودع 

زا .دوب  اهروشک  ریاس  هب  قارع  زواـجت  هقطنم (3) و  رد  ینماان  يانعم  هب  تخاـس  یم  نکمم  ناریا  هب  ار  قارع  ددـجم  هلمح  هکنیا  رب 
ربانب قارع  نوچ  دوب و  ناریا  يرترب  نتخانش  تیمسر  هب  يانعم  هب  زواجتم ، تیموکحم  هژیوب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  رگید  یفرط 

نآ رد  دوب و  قارع  روشک  مادـص و  صخـش  زا  رتارف  زواـجتم  ندرک  موکحم  دوب  هدرک  هلمح  ناریا  هب  یللملا  نیب  یعاـمجا  قفاوت و 
.دش یم  بوسحم  گرزب  ياه  تردق  هنالداعریغ ي  ياهراشف  رب  نتشاذگ  هحص  نآ  شریذپ  عاضوا 

للم نامزاس  همانعطق ي 514  رودص 

رب نآ  راـهم  ترورـض  ناریا و  يزوریپ  ياهدـمایپ  زا  ینارگن  لاـح ، نیع  رد  .دوب  هدیـسر  تسب  نب  هب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  هلئـسم 
لاعف نآ  لک  ریبد  للم و  ناـمزاس  تینما  ياروش  هعقاو  نیا  رد  .دوب  هدوزفا  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  کـیتاملپید  ياـه  تیلاـعف 

.دش یم  یشان  اکیرمآ  یسایس  ياه  شالت  نآ  زا  یمهم  شخب  دروآ  یم  دراو  ناریا  هب  للم  نامزاس  هک  يراشف  هکنیا  نمض  .دندوب 
: دیوگ یم  قارع  رد  اکیرما  قباس  ریفس  هک  نانچ 

للم نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق  هک  مینک  روبجم  ار  روشک  نیا  ات  دوب  ناریا  هب  یـسایس  راشف  دادـغب ، هب  ام  کـمک  نیرت  گرزب  »
 . (4) .دریذپب » گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار 

182 ص :
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مئالع ندـش  راکـشآ  اـب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش  ینارگن  شیازفا  بجوم  ناریا  رد  لـلم ، ناـمزاس  تاـکرحت  رب  اـکیرمآ  ریثأـت  شقن و 
: تفگ داد و  ناشن  شنکاو  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  للم  نامزاس  تینما  ياروش  تیلاعف 

سب شتآ  هب  مکح  دنهدب و  لیکـشت  ار  دحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  دنهاوخ  یم  اه  ییاکیرما  هک  دـنا  هدرک  دـنلب  يا  همزمز  »
تینما ياروش  دیراذگب.تینما  ياروش  مه  نآ  للم و  نامزاس  مه  نآ  دنراتخم ، دننکب ، دنهاوخ ، یم  هک  يراک  ره  اهنآ  لاح  دـننکب 

هک ار  يروشک  کی  هک  دـنیوگب  دننیـشنب و  اجنآ  لقاع  مدآ  رفن  دـنچ  دـنناوت  یم  روطچ  دربب ، ار  شدوخ  يوربآ  رگید  راب  کی  مه 
نیا هدید و  تراسخ  همه  نیا  دوب و  لاغشا  هام  شرهش 20  هد  زا  شیب  شیاتـسور و  رازه  زا  شیب  شکاخ و  عبرم )  ) رتمولیک اهرازه 

نودب هدـش ، ملظ  وا  هب  يروج  نیا  هدوب و  لیطعت  شیاه  هناخراک  لیطعت و  شیاهردـنب  همه  نیا  هداد و  حورجم  هداد و  دیهـش  همه 
شرمع رد  یتعاس  ره  هک  یتلم  دننادب  همه  لیئارسا ، عاجترا ، اکیرما ، ایند ...؟ يوت  دریذپ  یم  یک  دنک  لوبق  ار  سب  شتآ  زیچ  همه 

ای درک  ریدخت  دز و  لوگ  دوش  یمن  ار  تلم  نیا  تسا  عونتم  ياه  يزوریپ  دـهاش  شرمع  رد  يا  هتفه  ره  شرمع و  رد  يزور  ره  و 
دییوگب دیناوت  یم  امـش  اهنیا  هب  دـنا  هدـش  نئمطم  [ نا ] شدوخ هب  ردـق  نیا  هک  یمدرم  نیا  .دورن  شدوخ  قح  لابند  هب  درک  شراداو 

 . (1) اهنیا »؟ لاثما  ای  دهدب  امش  هب  تراسخ  ناونع  هب  يزیچ  کی  مادص  ات  دینک  زارد  ار  ناتتسد  دیتسیاب و  ناتزرم  تشپ 

ندیشخب نایاپ  يارب  ار  یحرط  مه  قارع  اه  شرازگ  یخرب  هبانب  .دش (2)  رازگرب  تینما  ياروش  دیدج  تسشن  ندرا  تساوخرد  هب 
ياروش ياضعا  بیوصت  لـیمکت و  دـیدج و  هماـنعطق ي  سیون  شیپ  هیهت  هناتـسآ ي  رد  .درک (3)  هئارا  للم  ناـمزاس  هب  گـنج  هب 
ياروش ياضعا  تسـشن  هرابرد ي  اـکیرما  ویدار  شرازگ  .دش (4)  دادـغب  دراو  یناهگان  روط  هب  ندرا ، هاشداپ  نیـسح ، هاش  تینما ،

.دنراد يرثؤم  شقن  همانعطق  هیهت ي  رد  اه  ییاکیرما  داد  یم  ناشن  همانعطق  ياوتحم  تینما و 

هسلج ي رد  ارآ  قافتا  هب  دـیدج 514  همانعطق ي  تینما ، ياروش  ياضعا  قفاوت  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ  زا  سپ  زور  ود  ماـجنارس 
خیرات 12 رد  تینما  ياروش   2382

183 ص :
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دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 195 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_183_4
http://www.ghaemiyeh.com


شتآ راتساوخ   » لوا دنب  رد  همانعطق ي 514  .دش  رداص  للم  نامزاس  ههام ي  توکس 22  زا  سپ  و  ( 1361  / 4  / 21  ) هیئوژ 1983
یللملا نیب  هدش ي  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  راتساوخ   » دنب رد  و  یماظن » ياه  تایلمع  همه ي  يروف  همتاخ ي  سب و 

هدـش ینیب  شیپ  ینیـشن  بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  دـییأت و  روظنم  هب  دـحتم  للم  نامزاس  نارظان  زا  یهورگ  مازعا   » دـنب رد  .دوب »
هنـالداع و لـح  هار  هب  یباـیتسد  يارب  لـک  ریبد  قیرط  زا  گـنهامه  يوحن  هب  هنارگیجناـیم  ياـه  شـشوک  هب  مراـهچ  دـنب  رد  .دوـب »
هب هک  یتامادقا  زا  دش  تساوخرد  رگید  ياه  تلود  همه ي  زا  مجنپ  دنب  رد  دـش و  دـیکأت  فرط  ود  ره  لوبق  دروم  هنادـنمتفارش ي 

 . .دننک (1) يراددوخ  دناسر  یم  يرای  تافالتخا  همادا 

نیا رد  ناریا ، هب  قارع  تلود  زواـجت  ندوـب  زرحم  دوـجو  اـب  دـندقتعم  همانعطق ي 514  یـسررب  رد  لـلملا  نیب  قوقح  ناسانـشراک 
نیا رب  هوـالع  .تسا (2)  هدـشن  هدافتـسا  زواجت  هژاو ي  زا  رهم 1359 )  1980  ) ربماتپس 6 خروم 28  همانعطق 479  دـننامه  همانعطق 

ار ناریا  كاخ  قارع  هک  یتدـم  رد  عقاو ، رد  .دـش  رداص  نیـشیپ  همانعطق ي  زا  سپ  زور  هام و 15  هلصاف ي 21  اب  همانعطق ي 514 
ناریا كاخ  زا  لماک -  هن  مه  نآ  یقارع -  ياهورین  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دادـن و  ناشن  یـشنکاو  چـیه  للم  ناـمزاس  دوب  هدرک  لاغـشا 

نایم دروخرب  ندش  ینالوط  هرابرد ي  قیمع  ینارگن  راهظا  : » ترابع اب  دیدج  همانعطق ي  دندرک ، ینیشن  بقع  ای  دندش  هدنار  نوریب 
هب اهورین  ینیـشن  بقع  سب ، شتآ  يرارقرب  زا  همانعطق  رد  گنج ، هام  لوط 22  رد  راب  نیلوا  يارب  نینچمه  .دـش  رداص  روشک » ود 
هب مارتـحا  نـینچمه  روـشک و  ود  زرم  رد  رارقتـسا  يارب  حلـص  ظـفاح  ياـهورین  لیکــشت  یللملا و  نـیب  هدـش ي  هتخانــش  ياـهزرم 

 . .دمآ (3) نایم  هب  نخس  اهروشک  رگید  یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع  لصا  یضرا و  تیمامت  لالقتسا ، تیمکاح ،

هک دـندوب  نآ  لابند  هب  رتشیب  هکلب  دوبن  گنج  یعطق  لصف  لـح و  دـیدج  هماـنعطق ي  رد  لـلم  ناـمزاس  یلک  رظن  ساـسا ، نیمه  رب 
رد لیهست  کمک و  يارب  ناریا  هب  يزایتما  هنوگ  چیه  لیلد ، نیمه  هب  دنهد  رارق  يراوشد  تیعضو  رد  گنج  همادا ي  يارب  ار  ناریا 

.دشن ینیب  شیپ  گنج  هب  نداد  همتاخ  رد  روشک  نیا  يریگ  میمصت 

184 ص :

تاغیلبت یگنهرف و  تنواـعم  دـلج 2 ، تمواقم ، هسامح  سدـقم ،» عافد  لاس  رد 8  زیمآ  حلـص  ياه  شـالت  ، » یحتف نسح  . 638 - 1
ص 109. ناتسمز 1369 ، اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  گنج ،

.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 223 و 224  ذخأم 16 ، . 639 - 2
.نامه . 640 - 3
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هدشن يروادشیپ  هنوگ  چـیه  همانعطق  نیا  رد  درک  دـیکأت  دـیمان و  نزاوتم »  » ار همانعطق  نمرـش ، مایلیو  للم ، نامزاس  رد  اکیرما  ریفس 
رودص زا  زین  اکیرما  ویدار   (1) دوش ! فرطرب  نیفرطلا » یـضرم   » ياه لح  هار  اب  دوجوم  تاشقانم  درک  يراودـیما  راهظا  يو  .تسا 

یگدامآ زا  یکاح  هدیـسر  ياه  شرازگ  هک  دوش  یم  ماجنا  یلاح  رد  تینما  ياروش  مادـقا  نیا  درک  مـالعا  داد و  شرازگ  هماـنعطق 
تیلوئسم  » همانعطق نیا  هبانب  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک  يراودیما  راهظا  زین  هسنارف  ریفـس  .تسا (2)  قارع  هب  هلمح  يارب  ناریا  ياـهورین 

 . .دنرامش (3) مرتحم  ار  روشک  ود  نیب  هدش  نییعت  ياهزرم  قارع  ناریا و  ریازجلا ، دادرارق 1975  بجوم  هب  تسا  صخشم  نیفرط »

رد درک و  هجوـت  همانعطق ي 514  ياوتحم  نینچمه  ناریا و  ياـه  هتـساوخ  دوجوم و  تیعـضو  هب  ندـنل ، پاـچ  زمیاـت ، هماـنزور ي 
: تشون یلیلحت 

بیوصت هب  ارآ  قافتا  هب  هماـنعطق  نیا  دـنچره  دور و  یم  رامـش  هب  گـنج  رد  قارع  عضاوم  دـییأت  هلزنم  هب  تینما  ياروش  هماـنعطق  »
یپ رد  ار  تقفاوم  مدـع  ناریا ، ياه  هتـساوخ  نتخاسن  هدروآرب  تروص  رد  يا  هماـنعطق  نینچ  هک  تسا  حـضاو  نکیل  تسا  هدیـسر 

 . (4) .تسا » نآ  يرمث  یب  ینعم  هب  همانعطق ، نیا  يارجا  يارب  ناریا  يراکمه  مدع  تشاد و  دهاوخ 

.درک يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  تشاد  همانعطق  ياوتحم  للم و  نامزاس  ياه  شالت  تیهام  زا  هک  یکرد  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تسناد و مادـص  هب  يوروش  اکیرما و  دامتعا  يأر  ياـنعم  هب  ار  همانعطق ي 514  ینانخـس  رد  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم 
»؟ دـیرپ باوخ  زا  رهـشمرخ  ندـش  دازآ  اب  هرابکی  دوب و  باوخ  هتـشذگ  لاـس  رد  تینما  ياروش  ارچ   » هک درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا 

« .میرادرب تسد  دوخ  هقح  قوقح  زا  میناوت  یمن  ام  دـنک  رداص  مه  رگید  همانعطق  تینما 10  ياروش  رگا  : » درک هفاضا  سپس  ناشیا 
 . (5)

هـلزنم ي هـب  ار  هماـنعطق  يا ، هیناـیب  رودـص  اـب  داد و  ناـشن  شنکاو  هماـنعطق ي 514  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هجراـخ  ترازو 
يارب اه  تردقربا  هتفای  نامزاس  گنهامه و  شالت   » و ناریا » هیلع  قارع  زواجت  زا  تینما  ياروش  ینلع  تیامح  »

185 ص :

ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  هرامش 3 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 641 - 1
ص 3. ، 1361  / 4  / 22

ص 2. ، 1361  / 4 هبنشود 22 /  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  نامه ، . 642 - 2
.1361  / 4 هبنشود 22 /  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  ص 3  نامه ، . 643 - 3

.1361  / 4 شرازگ 22 /  ص 238 ، ذخأم 16 ، . 644 - 4
ص 236. نامه ، . 645 - 5
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نیا تاجردنم  ربانب  .درک (1)  یبایزرا  یمتح » طوقـس  زا  قارع  تموکح  ظـفح  يارب  شـشوک  ناریا و  یعیبط  قوقح  زا  يریگولج 
.تسا هدززاب  رس  تدم  هدام ي 39 ، فالخرب  روشنم و  بوچراچ  رد  دوخ  ياه  تیلوئسم  زا  هام  تدم 22  رد  تینما  ياروش  هینایب ،

داوم ندرکن  تیاعر  رطاخ  هب  ار  زواجتم  هدرک و  يراددوخ  هام  تدم 22  هب  لاغشا  اب  مأوت  قارع  هناحلسم  زواجت  ییاسانش  زا  (2) و 
للم نامزاس  درکلمع  یتاعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  زین  ناریا  هجراـخ ي  ریزو  .تسا (3)  هدرکن  موکحم  دـحتم  للم  روشنم  و 37   23

: تفگ ناریا  عضاوم  حیرشت  رد  درک و  دقن  ار  دحتم 

یتح ایآ  دیدوب ؟ اجک  امش  دش ، یم  دیدهت  نارودزم  طسوت  ناریا  یمالسا  يروهمج  ساسا  ام و  روشک  یـضرا  تیمامت  هک  ینامز  »
، دشن هک  دـشن  نینچ  رگا  دـش ؟ هتفگ  شکرـس  زواجتم  نیا  تیموکحم  رد  دـحتم  للم  لیوط  ضیرع و  نامزاس  فرط  زا  هملک  کی 

هدنام یقاب  ظفح  يارب  لقادح  هک  مینک  یم  هیصوت  تینما  ياروش  هب  ام  ...میوش  لئاق  شزرا  تسشن  نیا  يارب  ام  هک  دراد  یلیلد  هچ 
 . (4) .دریگ » سپزاب  ار  شا  هتفر  تسد  زا  قوقح  ات  دنک  کمک  ناریا  هب  دریگب و  ار  قح  بناج  دوخ  تیثیح 

هجیتن ي اریز  دراد ؛ ار  رابتعا  نیرتمک  همانعطق  نیا  درک  مالعا  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  زین  للم  ناـمزاس  رد  ناریا  مئاد  هدـنیامن ي 
 . .تساکیرما (5) يربهر  هب  ندرا  قارع و  ناگدنیامن  کیدزن  يراکمه 

دیدـج همانعطق ي  رودـص  اب  هارمه  ناریا  كاـخ  زا  قارع  ياـهورین  ینیـشن  بقع  ناـنبل و  بونج  هب  لیئارـسا  زواـجت  هک  یلاـح  رد 
اب دـیدج ، تـالوحت  شیادـیپ  زا  ینارگن  ساـسا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دوب ، هداد  رییغت  قارع  دوس  هب  ار  عاـضوا  لـلم  ناـمزاس 

يارجا يارب  یماـظن  دـیدج  حرط  یهدـنامزاس  رد  ناریا  یماـظن  ياوـق  لـلم ، ناـمزاس  تینما  ياروـش  هماـنعطق ي 514  هـب  شنکاو 
رب هیکت  اـب   (6) گنج » نداد  نایاپ  يارب  شالت   » زاـغآ هطقن ي  نیا  درک و  لیـسگ  هرـصب  قرـش  هقطنم  تمـس  هب  ناـضمر ، تاـیلمع 

.دوب قارع  كاخ  رد  گنج  همادا  یماظن و  يزوریپ 

186 ص :

.هجراخ ترازو  هینایب   1361  / 4 شرازگ 23 /  ص 254 ، ذخأم 16 ، . 646 - 1
.1361  / 4 شرازگ 29 /  ص 326 و 327 ، ذخأم 16 ، . 647 - 2

.نامه . 648 - 3
ص 14. ، 1361  / 4  / 23 ناهیک ، همانزور  یتیالو ، ربکا  یلع  . 649 - 4

ص 19. ، 1361  / 4  / 24 ناهیک ، همانزور  كرویوین ، رد  یتاعوبطم  سنارفنک  یناسارخ ، ییاجر  دیعس  . 650 - 5
.1381  / 3  / 30 یصاصتخا ، هبحاصم  ییاضر ، نسحم  . 651 - 6
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يریگ هجیتن 

رد نونکا  مه  .تسا  هدش  ریگارف  يداینب و  اتبـسن  اه  شـسرپ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  تلع  زا  شـسرپ 
تاـعلاطم .تسا  شرتـسگ  هبور  ینارنخـس  هلاـقم و  باـتک ، راـشتنا  اـب  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  ناـمتفگ  نآ ، هب  شنکاو 

هب هراومه  یخیرات  ساسح  لحارم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نآ ، هب  يداقتنا  درکیور  زاس و  تشونرـس  ياهدادـخر  هراـبرد ي  یخیراـت 
توافتم ییاه  خساپ  هکنیا  دوجو  اب  دریگ و  یم  لکش  یصاخ  ياه  تیعقوم  رد  اه  شسرپ  نیا  .دوش  یم  رجنم  يداینب  ییاه  شسرپ 

اب .دوش  شومارف  شـسرپ  نداد  خـساپ  اب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  نیاربانب ، .دـنام  یم  یقاب  اجرباپ  نانچمه  دوش ، یم  هداد  نآ  هب 
هرابرد دوش و  هدرتسگ  نانچمه  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  روحم  لوح  دوجوم  نامتفگ  دـسر  یم  رظن  هب  حیـضوت ، نیا 

.درک هشیدنا  لمأت و  دیاب  شهوژپ ، قیقحت و  نمض  نآ  ي 

حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  دقن  ندش  هنیداهن  حرط و  رد  یعامتجا  یماظن و  یـسایس ، تاظحالم  ریثأت  شقن و  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
گنج همادا ي  هب  هک  يدنور  ناریا و  يریگ  میمـصت  رهـشمرخ و  حـتف  یخیرات  هثداح ي  زا  شـسرپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  رهـشمرخ 
يریگ میمـصت  نآ  رد  حرط و  حیحـصان  شور  هب  اساسا  درادـن و  ار  مزـال  ماکحتـسا  نآ  ياهدـمایپ  جـیاتن و  نینچمه  دـش و  یهتنم 

ناـضمر و تاـیلمع  جـیاتن  زا  دـقن  نیا  نینچمه  .تسا  میمـصت  نیا  يارجا  هوـحن ي  یـساسا  هلئـسم  هکنآ  لاـح  .تسا  هدـش  زکرمت 
نیا یـساسا  شـسرپ  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  .رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  طیارـش  زا  هن  تسا  رثأتم  گنج  ندـش  ینالوط 

قارع و رب  ناریا  کیژتارتسا  يزوریپ  هب  رهشمرخ  رد  يزوریپ  ارچ  هک  تسا 

187 ص :
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ات تالوحت و  دنور  دیسر ، یم  نایاپ  هب  قارع  رب  ناریا  یماظن  يزوریپ  اب  ناضمر  تایلمع  رگا  عقاو ، رد  دشن ؟ رجنم  گنج  همتاخ ي 
ناریا يرترب  هب  دش و  یمن  ریذپ  ناکما  یگداسب  کیژتارتسا  لوحت  نیا  ياهدمایپ  راهم  درک و  یم  رییغت  گنج  تشونرس  يا  هزادنا 

همادا ي تلع  زا  اـهنت  هن  تروـص  نیا  رد  .دـیماجنا  یم   (1) ناریا ، دـیدج  تیعقوم  شیادـیپ  الامتحا  دـیدج و  ياه  شلاچ  روهظ  و 
یماظن یسایس -  هنحص ي  تیعقاو  اهرواب و  رد  میهافم  ینوگرگد  تالوحت و  اب  هکلب  دش  یمن  شسرپ  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

هجیتن ي هکنآ  لاح  .دوب  نارگیزاب  ریاس  لاعفنا  ناریا و  يرترب  نآ  هصخشم ي  هک  دش  یم  مکاح  يدیدج  نامتفگ  هقطنم ، گنج و 
يداصتقا ياه  تخاسریز  اهرهـش و  هب  قارع  هلمح  اب  گنج  هنماد ي  شرتسگ  همه  زا  رت  مهم  گنج و  همادا ي  ناضمر و  تاـیلمع 

سپ گنج  همادا ي  ياهدمایپ  جیاتن و  زا  شسرپ  نیا  عقاو ، رد  .دش  بجوم  ار  گنج  همادا ي  زا  شـسرپ  اجیردت  روشک  یتعنـص  و 
.تسا رهشمرخ  حتف  زا 

راکفا هب  هجوت  اب  گـنج  ماـمتا  ناـکما  يریگ و  میمـصت  ياـضف  طیارـش و  هب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  ناریا  يریگ  میمـصت  دـقن  رد 
نارگیزاب ریاس  للم و  نامزاس  قارع ، ندرکن  هجوت  یماظن و  یسایس -  نالوئسم  ناگدنمزر و  نایم  رد  ناریا و  هعماج ي  رد  یمومع 

هکنآ لاـح  دوش ، یم  دـیکأت  گـنج  ناـیاپ  ترورـض  رب  افرـص  دوش و  یمن  هجوـت  ناریا  ياـه  هتـساوخ  هب  يا  هقطنمارف  يا و  هقطنم 
ربارب رد  مادـص  تمواـقم  هـب  يراودـیما  نـینچمه  قارع و  رب  ناریا  يرترب  گـنج و  کـیژتارتسا  تیعــضو  رییغت  زا  یــشان  ینارگن 
نازیم نومزآ  هلزنم ي  هب  ناضمر  تایلمع  رظنم  نیا  زا  .دوشن  هجوت  نآ  نیمأت  ناریا و  ياه  تساوخ  هب  ات  دش  بجوم  ناریا  تالمح 
نیمه رب  .دوب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  قارع  تمواقم  تردق  الباقتم  قارع و  رب  یماظن  يزوریپ  بسک  يارب  ناریا  ییاناوت  تردق و 

، ساسا

188 ص :

ياهتردـق هقطنم و  ياـهروشک  بولطم  دادـخر  نیا  .تفاـی  ققحت  ناریا  مدرم  هدارا  اـب  هک  دوب  یتـیعقاو  یمالـسا  بـالقنا  . 652 - 1
یم رظن  هب  زین  گنج  رد  ناریا  يرترب  .دـش  لیدـبت  ریذـپانراکنا  یتیعقاو  هب  ناریا  مدرم  تمواقم  اب  تیاهن  رد  یلو  دوبن  يا  هقطنمارف 

.دوش هتفریذپ  تیبثت و  دیدج  یتیعقاو  ناونع  هب  هک  دوب  نکمم  دسر 
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.دش زاغآ  قارع  زا  هبناج  همه  ياه  تیامح  مادص  ظفح  ناریا و  یماکان  يارب 

گنج مامتا  ایآ  دوب  مهبم  ـالماک  قارع  اـب  سب  شتآ  ياهدـمایپ  تشاد و  رارق  رترب  عضوم  رد  ناریا  هک  یلاـح  رد  حیـضوت ، نیا  اـب 
یبرع ياهروشک  كرتشم  قودنص  زا  لوپ (1)  يرادقم  تفایرد  ضرف  هب  فعض  عضوم  زا  رترب ، تیعقوم  اب  ناریا  رگا  دوب ؟ نکمم 

دقن مادـقا  نیا  زورما  ایآ  دوب ؟ تابث  حلـص و  يرارقرب  ناریا و  قوقح  نیمأت  هلزنم ي  هب  مادـقا  نیا  اـیآ  داد  یم  ناـیاپ  گـنج  هب   (2)
؟ دش یمن 

.دوب کیژتارتسا  ياهدمایپ  اب  یخیرات  زاس و  تشونرـس  دادـخر  کی  رهـشمرخ  حـتف  دـهد ، یم  ناشن  تاظحالم  تاحیـضوت و  نیا 
زا ینونک  شسرپ  نیاربانب ، .دوب  دهاوخ  زیگنا  شسرپ  هراومه  نآ  ياهدمایپ  داعبا و  لیلد  هب  یطیارـش  نینچ  رد  یمیمـصت  ره  ذاختا 

دوخ هب  يرگید  تروص  ثداوح  ریـسم  رگا  تسا و  هتفرگ  لکـش  طیارـش  تاظحالم و  زا  يا  هراپ  ریثأت  تحت  گنج  همادا ي  تلع 
.تفرگ یمرد  نآ  روحم  لوح  يرگید  نامتفگ  درک و  یم  رییغت  زین  شسرپ  لکش  تیهام و  تفرگ ، یم 

تیعـضو یـسایس  تاـبث  نیمأـت  یلاغــشا و  قطاـنم  يدازآ  اـب  لاغــشا ، زواـجت و  لـضعم  رب  هـبلغ  زا  سپ  ناریا  تـسا  نـشور  هـچنآ 
راتفر عضاوم و  هجیتن  رد  دوب و  ریذپان  ینیب  شیپ  لوحت  نیا  شیادـیپ  .تفرگ  رارق  رترب  عضوم  رد  داد و  رییغت  ار  گنج  کیژتارتسا 

هب نانچمه  ناریا ، یماظن  قوفت  دوجو  اب  ییاـضف  نینچ  رد  .درک  نوگرگد  ار  يا  هقطنمارف  يا و  هقطنم  نارادمتـسایس  ریاـس  قارع و 
.دش یهجوت  یب  ناریا  ياه  تساوخ 

ریثأـت گـنج  ناگدـنریگ  میمـصت  ناگدـنمزر و  هـیحور ي  رب  زین  مدرم و  تاروـصت  اـهرواب و  رب  ناریا  يرترب  زا  لـصاح  تیعــضو 
يزاسدازآ و ياه  تایلمع  رد  یپرد  یپ  ياهیزوریپ  .دوب  هدش  مکاح  ینارگن  اب  هارمه  ینیب  شوخ  یعون  .تشاذگ 

189 ص :

هب هاگ  چـیه  تسا و  هدوب  هعیاش  ای  هلئـسم  دـحرد  اهنت  توافتم و  يداهنـشیپ  ماقرا  دـش ، هداد  حیـضوت  باتک  رد  هک  نانچ  . 653 - 1
.دیسرن یعطق  نشور و  هجیتن 

ناریا و هب  تمارغ  تخادرپ  یبرع و  ياهروشک  كرتشم  قودنـص  لیکـشت  هیاـپ  رب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  راـک  زاـس و  . 654 - 2
.دوب هدش  ینیب  شیپ  قارع 

دلج 3 قارع  ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_189_2
http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  دوب  هدرک  داجیا  ار  رواب  نیا  مادص ، یسایس  تیعقوم  فیعضت  نینچمه  اهنآ و  رب  هدراو  تافلت  قارع و  شترا  هیحور  فیعضت 
.دروآرب ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  قحرب  ياـه  هتـساوخ  درک و  تیبـثت  ار  ناریا  رترب  تیعقوـم  ناوـت  یم  یماـظن  تامادـقا  رب  هیکت 

نیمأت هجوت و  تهج  رد  دیسر  یم  رظن  هب  دوب و  هدننک  نارگن  قارع  اکیرما و  هژیوب  مصاختم  ياه  تلود  تسایـس  عضاوم و  الباقتم 
ناونع هب  قارع  میژر  یفرعم  زا  ناـنچمه  لـلم  ناـمزاس  یتیعـضو  نینچ  رد  .درادـن  دوجو  یلیاـمت  هنوـگ  چـیه  ناریا  ياـه  هتـساوخ 

هب راشف  ناریا و  دـیدهت  الباقتم  قارع و  زا  تیامح  شرتسگ  .دوب  رقتـسم  ناریا  كاخ  رد  زین  قارع  شترا  تفر و  یم  هرفط  زواـجتم 
کی قطانم  یخرب  رد  قارع  درک و  هلمح  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  یتیعضو  نینچ  رد  .دوب  هدننک  نارگن  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  نآ 
راشف مادص و  ظفح  یلصا  فده  هک  دش  رجنم  رواب  نیا  شیادیپ  هب  هک  تفای  رارقتسا  کیژتارتسا  قطانم  رد  تسـشن و  بقع  هبناج 

.دش دهاوخ  بجوم  ار  نآ  یعافد  عضاوم  ماکحتسا  داجیا و  قارع و  یماظن  ناوت  يزاسزاب  نامز  تشذگ  تسا و  ناریا  رب 

تایلمع يارجا  ياه  هنیمز  ینارگن ، ینیب و  شوخ  اب  دـیدج ، تالوحت  هب  شنکاو  رد  یمالـسا  يروهمج  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 
یبایزرا روشک و  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  روضح  اب  ددـعتم  تاـسلج  زا  سپ  تاـیلمع  يارب  میمـصت  .تخاـس  مهارف  ار  ناـضمر 

.دش ذاختا  هدنیآ ، زیمآ  هرطاخم  ياهزادنا  مشچ  هقطنم و  تیعضو  ناریا ، تیعقوم 

گنج همادا  اب  ادتبا  يوروش ، ياه  تسایس  ریثأت  تحت  هک  هدوت  بزح  يانثتسا  هب   ) یسایس ياه  هورگ  ای  اه  تیـصخش  زا  کی  چیه 
راشتنا ای  ینارنخـس  هبحاصم ، اب  ار  ینـشور  يریگ  عضوم  شالت و  هنوگ  چیه  درک ) تفلاخم  ادـعب  یلو  دوب  قفاوم  مادـص  طوقـس  و 

حتف زا  سپ  لاس  کی  اهنت  .دـندادن  ماجنا  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  بسانم  ياه  هنیزگ  هئارا  ای  گنج  همادا  اب  تفلاخم  رد  هیناـیب 
 . يدازآ (1) تضهن  اجیردت  گنج ، همادا  لیلد  هب  روشک  یسایس  ياضف  دادسنا  موادت  رهشمرخ و 

190 ص :

.نایدورد دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  کن : . 655 - 1
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زا سپ  گنج  همادا  هرابرد ي  دیدج  نامتفگ  يریگ  لکـش  زاغآ  نیا ، درک و  حرط  یـشسرپ  گنج  همادا  تلع  زا  راب  نیتسخن  يارب 
.دوب رهشمرخ  حتف 

نیا زا  شیب  هچنانچ  دـش ، كرد  یماظن  یـسایس -  تایعقاو  زا  ناضمر  تایلمع  زا  دـعب  هچنآ  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  تروص ، ره  رد 
حتف زا  سپ  گـنج  نیارباـنب ، .تشاذـگ  یم  ياـجرب  یـساسا  تاریثأـت  ناریا  يریگ  میمـصت  تیهاـم  رد  دوب  هدـش  لـصاح  تاـیلمع 

.تفای همادا  رهشمرخ ، حتف  جیاتن  هن  و  ناضمر ، تایلمع  زا  لصاح  تاظحالم  ساسا  رب  رهشمرخ 

191 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
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Info@ghbook.ir لیمیا :
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021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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